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സവുർണം
ശരുാം -4,450
പവൻ -33,200

ളമളപ്ൊമാഡം

പെനുുിതുുലരോടാരോ?

ആശവ്സിക്്ാൻ
സമയമായികല്്ന്്്
മ്ഖയ്മനന്്്ി

www.metrovaartha.com

മണിപ്്്രം്
ളൊവിഡ്
19മക്്്ം
നയ്്ഡലഹി:ദോവയക്്്്രി
ന്്ാകലമണിപ്്്രം്കൊവി
ഡ്19മ്ക്്സംസ്്ാനമാ
യി.ചിെിത്്യില്ണ്്ായിര്
ന്്രണ്്്ദോഗിെളം്സ്ഖം
നര്ാരിച്്്വീട്്ിദലക്്്മടങ്്ി
കയന്്്ംസംസ്്ാനത്്്ഇ
നിയാരം്നിരീക്്ണത്്ില
ദപ്്ല്മികല്്ന്്്ംമ്ഖയ്മനന്്്ി
എൻ.ബിദരൻസിങ്്ാണ്
കവെികപ്്ട്ത്്ിയത.്
യ്കെയിലനികന്്ത്്ിയ

ഇര്രത്്ിമ്ന്്്ൊരനായി
ര്ന്്്ആേയ്ദോഗി.നിസാമ്
േീൻമരക്്സികലതബ്ലീഗ്
ജമാഅത്്്സദമ്്െനത്്ില
രകങ്്ട്ത്്അറ്രത്്ിമ്
ന്്്ൊരനായിര്ന്്്രിന്്ീട്
ദോഗംബാധിച്്ത.്ഇയാള
െഴിഞ്്േിവസംദോഗമ്
ക്്ിദനടി.
ദോവയിലഏഴ്ദരരക്്ാ

ണ്ദോഗംബാധിച്്ത.്ആറ്
ദരരവിദേശത്്്നികന്്
ത്്ിയവരം്ഒരാളക്്്ഇവരി
ലനിന്്്രെരന്്ത്മായി
ര്ന്്്.എല്്ാവരം്ദോഗമ്
ക്്ിദനടി.

നദ്്ിരറഞ്്്ദോബര്്ദട്്ദെരെംവിട്്്
സവ്ന്്ംദലഖെൻ
തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്19ല്്നി
ന്്്മ്ക്്ിദനടിയഒര്വിദേശിക്ടി
ദെരെദത്്ട്നദ്്ിരറഞ്്്യാനത്യാ
യി.ഇറ്്ലിക്്ാരൻദോബര്്ദട്്കോദോ
ദോ(57)ആണ്നീണ്്ആശ്രനത്ിവാ
സത്്ിന്ദശഷംതിെഞ്്സദത്്ഷ
ദത്്കടതലസ്്ാനദത്്ട്വിടരറ
ഞ്്ത.്തിര്വനന്്പ്രത്്്നിന്്്ം
ബംഗള്ര്വിദലക്്്ംഅവികടനിന്്്ഇ
ന്്്ഇറ്്ലിയിദലക്്്മാണ്ദോബര്്ദട്്
ദൊക്ന്്ത.്ദോബര്്ദട്്യ്മായിആ
ദോഗയ്മനന്്്ികെ.കെ.നശലജവിഡി
ദോദൊള്്വഴിസംസാരിച്്്.സഹെര
ണമനന്്്ിെടെംരള്്ിസ്ദരനദ്്്ൻ്്യാ
നത്യയക്്്ാകനത്്ി.
കൊവിഡിക്്്രണ്്ാംഘട്്ത്്ില്്വ

ര്്ക്്ലയില്്ഏകറആശങ്്യ്ണ്്ാക്്ിയ

യാൊണ്ദോബര്്ദട്.്മാര്്ച്്്13നാണ്
ഇദദ്്ഹത്്ിന്ദൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്
ത.്ഉടൻതിര്വനന്്പ്രംകമഡിക്്ല്്
ദൊകെജില്്നര്ദവശിപ്്ിച്്്. നിരീക്്ണ
ത്്ിലായിര്ന്്സമയത്്്ഇദദ്്ഹംനിര
വധിസ്്ലങ്്െില്്യാനത്നടത്്ിയിര്
ന്്്.എവികടകോകക്്ദൊയി,ആദോ
കടല്്ാംസമ്്ര്്ക്്ംപ്ലര്്ത്്ിഎന്്്ര
റയാൻ്്െഴിയാത്്തം്ഭാഷാനര്ശന്
വം്സമ്്ര്്ക്്ലിസ്്്്്ം റ്ട്്്മാപ്്്മ്ണ്്ാ
ക്്ാൻ്്വലിയബ്ദ്്്മ്ട്്്ണ്്ാക്്ി.ഒട്
വിലഇറ്്ാലിയൻ്്ഭാഷഅറിയ്ന്്ആ
െിക്്്സഹായദത്്കടയാണ്126ദര
ര്ള്്നീണ്്സമ്്ര്്ക്്ലിസ്്്്്ഉണ്്ാക്്ി
യത.്ഗ്ര്തരമായമറ്്്അസ്ഖങ്്ളം്ഉ
ണ്്ായിര്ന്്ദോബര്്ദട്്യക്്്്കമഡിക്്

ല്്ദോര്്ഡ്ര്രീെരിച്്്മിെച്്ചിെി
ത്്യാണ്നല്്െിയത.്
കൊവിഡ്രരിദോധനാഫലംകനഗ

റ്്ീവായിദോഗമ്ക്്ിദനടിയതികനത്ട
ര്്ന്്്മാര്്ച്്്25ന്ഡിസച്ാര്്ജ്കചയത്.്
ത്ടരന്്്നിരീക്്ണത്്ിനായിദോട്്ലി
ല്്താമസിപ്്ിച്്ാല്്വീണ്്്ംപ്റത്്്
ദൊൊൻ്്സാധയ്തയ്ള്്തിനാല്്കനട്
മങ്്ാട്ജില്്ാആശ്രനത്ിയിലം്ജനറ
ല്്ആശ്രനത്ിയിലം്നര്ദത്യെമ്റിയി
ലാക്്ി.ഈൊലാവധിയം്െഴിഞ്്
ദശഷമാണ്ജനറല്്ആശ്രനത്ിയില്്
നിന്്്ംയാനത്യായത.്
മിെച്്ചിെിത്്നല്്െിയദെരെത്്ി

ന്നദ്്ിരറയ്ന്്തായിദോബര്്ദട്്വി
ഡിദോദൊെില്്നശലജദോട്രറ

ഞ്്്.ഇന്്്യയില്്രലതവണവന്്ിട്്്
ണ്്്.ദെരെകത്്ഏകറസ്ദനഹിക്്്ന്്്.
എന്്ാല്്ഇത്്വണനിര്്ഭാഗയ്വശാല്്
കൊവിഡ്ബാധിച്്്.ദോകറ്്്ര്്മാരം്ന
ഴ്സ്മാരം്നല്്ദസവനമാണ്നല്്െിയ
ത.്മിെച്്ഭക്്ണവം്നല്്െി.ഈകോ
രവസ്്െടന്്്ദൊയാല്്അട്ത്്വ
ര്്ഷവം്ദെരെത്്ികലത്്്ം.ഈസദ്്
ര്്ഭത്്ില്്ദെരെത്്ക്്ാള്്സ്രക്്ിമാ
കോര്സ്്ലമില്്-അദദ്്ഹംരറഞ്്്.
വി.കെ.നര്ശാന്്്എംഎലഎ,ദമയര്്

കെ.നശ്ീക്മാര,ജില്്ാെലകറ്്്ര്്ദോരാ
ലക്ഷണ്ൻ,ജില്്ാദന്രാനഗ്ാംമാകനജര്്
ദോ.രി.വി.അര്ൺ,കമഡിക്്ല്്ദൊ
കെജ്ആശ്രനത്ിസ്നര്ണ്്്ദോ.എം.
എസ.്ഷര്്മ്്ദ,്ജനറല്്ആശ്രനത്ിസ്
നര്ണ്്്ദോ.രത്്ലതഎന്്ിവര്്യാനത്
യയപ്്ില്്രകങ്്ട്ത്്്.

ദെരെംമകറ്്വിടദത്്ക്്ാളം്സ്രക്്ിതം

വിവാദങ്്ൾക്്്കലാക്ഡൗൺ;
നയംവയ്ക്്മാക്്ി
രിണറായി
സവുനുുംജലഖരൻ
തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്
ൊലത്്്വിവാേങ്്ളക്്ായി
െെയാൻസമയമികല്്ന്്്ംഇ
നിയ്ള്്േിനങ്്ളവിനശ്മി
ക്്ാന്ള്്തകല്്ന്്്ംനര്ഖയ്ാ
രിച്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിരിണറായി
വിജയൻആറ്മണിയ്കടര
തിവ്വാരത്്ാസദമ്്െനത്്ി
ക്്്നയംവയ്ക്്മാക്്ി.രാര
ട്്ികസനെ്ട്്റിയായിര്ന്്സമ
യത്്്തകന്്ദവട്്യാടിയത്
ദരാകലഇനിഅന്വേിക്്ി
കല്്ന്്്ംഅദദ്്ഹംരറഞ്്്.
ഒര്ക്ട്്രശ്ദ്്മായന്

ണകെട്്ിച്്മയക്്്്ദപ്്ളത
നിക്്ില്്ാത്്ദവവലാതിമാ
ധയ്മനര്വരത്്െരകക്്ന്്ിനാ
കണന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ി.""നിങ്്ള്
കടപ്തിയരീതിെളെണ്്ിട്്്
വല്്ാകതദവവലാതികപ്്ട്ന്്
ആൊയിഎകന്്ൊണര്ത.്
വിവാേങ്്െിലല്്,കൊവിഡ്
നവറസികനതികരയ്ള്്നര്
തിദോധത്്ിലാണ്ഇദപ്്ള
നശ്ദ്്.ശ്ദ്്മായന്ണെള
ചിലരരറയ്ദപ്്ളഅതി
ന്മറ്രടിരറയാൻതനി
ക്്്ദനരമില്്.ആദോരണ
ങ്്ളക്്്രിന്്ിലഎന്്ാ
കണന്്്എല്്ാവരക്്്ംമന
സിലാകം്.''
മാധയ്മസിൻഡിദക്്റ്്്എ

ന്്്സിരിഎംസംസ്്ാനകസ
നെ്ട്്റിയായിര്ന്്ദപ്്ളതാ
ൻചിലമാധയ്മനര്വരത്്െകര
രരാമരശിച്്ത്ആദരര്രറ
യാകതഓരമിപ്്ിച്്ദശഷംഅ
ദദ്്ഹംത്ടരന്്്:""നാലഞ്്്

ദരരഒര്ദെനദ്്്ത്്ിലിര്ന്്്
വാരത്്െളകമനയ്ന്്്.അ
കോകക്്ചരിനത്ത്്ിക്്്ഭാഗ
മാണ.്അന്്ദത്്തിക്്്ചില
അംശങ്്ളഇദപ്്ഴ്മ്ണ്്്.
അവരകതെിവ്െളകൊണ്്്
വരകട്.്അതിലനിങ്്ളമാ
നത്മല്്,മറ്്്ചിലര്മ്ണ്്്.നി
ങ്്ളഎന്്്കതെിവ്െള
കൊണ്്്വന്്ാലം്ഞാൻഅ
തിന്തടസംനിലക്്ില്്.''
ദസവ്സിരിഎംദോറം

എന്്ദരരിലവാരത്്തയാ
റാക്്ിഎന്്രഴയആദോര
ണംമ്ഖയ്മനന്്്ിആവരത്്ി
ച്്്.മ്ഖയ്മനന്്്ിയ്കടമെള്കട
െമ്്നികക്്തിദരരി.ടി.ദോ
മസ്എംഎലഎഉയരത്്ിയ
ആദോരണത്്ിന്മറ്രടി
രറയാനം്അദദ്്ഹംതയാറാ
യില്്.""ഓ,അത്ഭയങ്്രഗ്ര്
തരമദല്,്ഇകതല്്ാംഎല്്ാവര
ക്്്ംമനസിലാവം്.ഇകത
ദത്്വലിയആനക്്ാരയ്മ
ദല്?്നിജസ്്ിതിരറയണകമ
ങ്്ിലഎകന്്ങ്്ിലം്ഉണ്്ാദവ
ദണ്?്''-മ്ഖയ്മനന്്്ിദോേിച്്്.
""നിങ്്ളദനരവഴിക്്്ചി

ന്്ിക്്ാൻനശ്മിക്്ണം.ദെര
െത്്ികലഉത്്രവാേകപ്്ട്്മാ
ധയ്മനര്വരത്്െരായനിങ്്
ളകൊവിഡ്നര്തിദോധ
കത്്ദവദറവഴിക്്്തിരിച്്്
വിടാനാണ്ദോക്്്ന്്ത'്'-
മ്ഖയ്മനന്്്ിക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി."ഇ
ന്്്നവെിട്്്ൊണാം'എന്്്
രറഞ്്ാണ്മ്ഖയ്മനന്്്ിവാര
ത്്ാസദമ്്െനംഅവസാനി
പ്്ിച്്ത.്

212020ഏപെുിൽ

ചൊവ്്
1195രമടം08

6കരര്്ക്്്ക്ടിളൊവിഡ്
ശവ്ാസംവിടാവ്ന്്
ഘട്്മലല്്ന്്്
മ്ഖയ്മനത്്്ി
തിര്വനന്്പ്രം:സം
സ്്ാനത്്്ഇന്്കല
ആറ്ദരര്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്
സ്്ിരീെരിച്്താ
യിമ്ഖയ്മനന്്്ി
രിണറായിവിജ
യൻ.എല്്ാവരം്
െണ്്്ര്്ജില്്ക്്ാരാ
ണ.്അഞ്്്ദരരവിദേശ
ത്്്നിന്്്വന്്വര.ഒരാ
ള്്ക്്്സമ്്ര്്ക്്ത്്ില്കട
യാണ്നവറസ്ബാധയ്
ണ്്ായത.്ഇന്്കല21ദര
ര്കടഫലംകനഗറ്്ീവാ
യി-ൊസരദോഡ്19,
ആലപ്്്ഴ2.
ഇന്്കല62ദരകരനി

രീക്്ണത്്ിനായിആ
ശ്രതിയില്്നര്ദവശിപ്്ി
ച്്്.സംസ്്ാനത്്്ആ
കെനിരീക്്ണത്്ില്ള്്
ത്46,323ദരരാണ-്
45,925ദരര്്വീട്െെിലം്
398ദരര്്ആശ്രനത്ിെ
െിലം്.ഇത്വകര19,756
സാംരിള്െള്്രരിദോ
ധനയക്്്്അയച്്തില
19,074എണ്്ത്്ിലദോ
ഗബാധയില്്.െവ്ാറന്്്
നില്ള്്മ്ഴ്വൻ്്ദരകര

യം്രരിദോധിക്്ാനാ
ണ്ഉദദ്്ശിക്്്ന്്ത.്ര
ണ്്്മ്ന്്്േിവസം
കൊണ്്്ഇത്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ാൻ്്െ
ഴിയം്-മ്ഖയ്മനന്്്ി
രറഞ്്്.
""കൊങ്്ച്്ംരറ

യാനല്്വാരത്്ാസദമ്്െ
നംഉരദോഗിച്്ത.്ആ
ദോഗയ്നര്വരത്്െര്കട
നര്യതന്ത്്ിക്്്ഫലമാ
ണ്ഇദപ്്ളശവ്ാസംവി
ടാമദല്്എന്്നിലയികല
ത്്ിച്്ത.്എന്്ാല,ഇത്
ശവ്ാസംവിടാവ്ന്്ഘട്്മ
കല്്ന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിഓരമി
പ്്ിച്്്.വരാനിരിക്്്ന്്േി
വസങ്്ളവിനശ്മിക്്ാന്
ള്്തല്്.ഓദോനിമിഷ
വം്അതീവജാനഗ്തരാ
ലിദക്്ക്്ണം.നാംഇ
ദപ്്ളവെകരസ്രക്്ി
താവസ്്യിലാണ്എന്്്
ചിലകോകക്്ധരിച്്ിരി
ക്്്ന്്്.അങ്്കനയല്്.
നിതാന്്ജാനഗ്തയം്െ
ണ്്ിമകതറ്്ാത്്നശ്ദ്്യം്
ദവണ്്അവസ്്യാണ'്'-
മ്ഖയ്മനന്്്ിമ്ന്്റിയിപ്്്
നലെി.

ജനംകൂടൂൂമായിനിരതൂൂിൽ
സവുനുുംജലഖരൻ
തിര്വനന്്പ്രം:ദോക്ഡൗണിലസര
ക്്ാരഇെവ്െളനര്ഖയ്ാരിച്്ദോകടസം
സ്്ാനത്്്മിക്്യിടങ്്െിലം്ജനങ്്കെ
ല്്ാംനിരത്്ിദലക്്ിറങ്്ിയത്കരാലീസി
കനവലച്്്.അധിെഇെവ്െളനലെിയ
എഴ്ജില്്െെിലാണ്വാഹനവ്മായിഇറ
ങ്്ിയജനങ്്ളനര്തിസന്്ിസ്ഷ്്ിച്്ത.്തി
രക്്്നിയനന്്്ിക്്ാൻനഗരങ്്െിലടക്്ം
കരാലീസ്രരമാവധിനശ്മികച്്ങ്്ിലം്മിക്്
യിടങ്്െിലം്ൊരയ്ങ്്ളരാെി.
കൊത്ഗതാഗതത്്ിന്അന്മതിയികല്്

ങ്്ിലം്ജനജീവിതംസാധാരണനിലയിദല
ക്്്എത്്്ന്്തരത്്ിലഇെവ്െളഉണ്്ാ
വ്കമന്്ായിര്ന്്്അറിയിപ്്്െള.എന്്ാ
ല,ദോട്്്സദ്ൊട്്്െെിദലക്്്ള്്നര്ദവശ
നംനിദഷധിച്്തം്നിയനന്്്ണങ്്ളരിൻ
വലിക്്്ന്്തിലവിവിധസരക്്ാരവക്പ്്്
െളക്്ിടയികലആശയക്്്ഴപ്്വം്തിരക്്്
വരധിക്്ാൻൊരണമായി.തിര്വനന്്പ്
രംജില്്ഇെവ്െളനര്ഖയ്ാരിച്്ഓറഞ്്്-
ബിദമഖലയിലആയിര്കന്്ങ്്ിലം്ദൊര
പ്്ദറഷൻരരിധിദോട്്്സദ്ൊട്്ിലായിര്
ന്്ത്ജനങ്്െിലആശയക്്്ഴപ്്മ്ണ്്ാക്്ി.
സവ്ന്്ംൊറ്െെിലം്ഇര്ചനെ്വാഹനങ്്
െില്കമത്്ിയജനങ്്കെകക്്ണ്്്തിക്്്ം
തിരക്്്മായി.
എംസിദോഡിലടക്്ംവാഹനങ്്ള്കട

നീണ്്നിരയായിര്ന്്്.ഇതിനികടകൊലീ
സ്രരിദോധനയം്ക്ടിയായദോകടമ
ണിക്്്റ്െദോെംദോഡ്െളദല്്ക്്ിലാ
യി.ൊട്്ാക്്ടയിലത്ണിക്്ടെളം്കചരി
പ്്്െടെളം്വകരത്റന്്്.കനട്മങ്്ാട്വി
ലക്്്ലംഘിച്്്ഓദട്്െളനിരത്്ിലിറങ്്ി.

കൊല്്ത്്്ംആലപ്്്ഴയിലം്അവശയ്സാ
ധനങ്്ളവിലക്്്ന്്െടെെല്്ാത്്വകൊ
ലീസ്അടപ്്ിച്്്.ദൊട്്യത്്്ംദോട്്്
സദ്ൊട്്ായഎറണാക്െംനഗരത്്ിലം്ജ
നങ്്ളമാരക്്റ്്്െെിദലകക്്ത്്ിയത്തിര
ക്്ിന്ൊരണമായി.
ആള്െളക്ട്്മായിഎത്്്ന്്ത്വരധി

ച്്ദോകടദൊട്്യത്്്കരാലീസ്വീണ്്്ംെര
ശനമായിഇടകരട്്്.നിയനന്്്ണങ്്ളലംഘി
ക്്കപ്്ട്കമന്്ായദോകടജില്്ാകൊലീസ്ദമ
ധാവിതകന്്ദോഡിലിറങ്്ിഉദേ്ോഗസ്്ര
ക്്്നിരദേശങ്്ളനലദെണ്്സ്്ിതിയായി.
നഗ്ീൻദോണിലകരട്്ദൊട്്യത്്്ംഇട്ക്്ി
യിലം്ഇന്്്മ്തലാണ്ഇെവ്െളനര്ാബലയ്
ത്്ികലന്്ാണ്െലകറ്്്രമാരഅറിയിച്്ത.്എ
ന്്ാലഇന്്കലത്്കന്്ദൊട്്യത്്്സവ്ൊ

രയ്ൊറ്െളം്ഓദട്്െളം്ദോഡിലിറങ്്ി.
ത്ശ്രരാലിദയക്്രയിലരാവികലദോ

ളരിരിവ്ത്ടങ്്ിയത്യ്ത്്്ദൊൺനഗ്സ്
നര്തിദഷധവ്മായിഎത്്ിയദോകടനിര
ത്്ിവച്്്.രാലക്്ാട്്്സവ്ൊരയ്വാഹനങ്്ള
ക്ട്തലദോഡികലത്്ിയദോകടകൊലീ
സ്തടഞ്്്തിരിച്്യച്്്.ജില്്യിദലക്്്ള്്
നര്ദവശനെവാടങ്്കെല്്ാംഅടയക്്്്െ
യം്കചയത്.്വയനാട്്ിലജവ്ല്്റിെളം്ത്
ണിക്്ടെളം്ത്റക്്ാൻഅന്മതിനലെി
യിര്ന്്്.ഇെവ്െളവന്്നഗ്ീൻദോണി
കലയം്ഓറഞ്്്ബിയികലയ്ദടയം്ദോട്്്
സദ്ൊട്്്െെിലനിയനന്്്ണങ്്ളശക്്മാ
യിത്ടര്െയാണ.്ആള്െളക്ട്്ദത്്കട
ഇറങ്്്ന്്തിനാലആദോഗയ്വക്പ്്്ആശ
ങ്്യിലാണ.്

കകപദ്്്ംരറഞ്്്,
ഇെവ്കൾറദ്്ാക്്ികകരെം
ദെനദ്്്വ്മായിഒര്സംഘരഷവ്മികല്്ന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ി

തിര്വനന്്പ്രം:ദെനദ്്്സരക്്ാരം്സം
സ്്ാനസരക്്ാരം്തമ്്ിലദോകഡ്ൗ
ണിക്്്ൊരയ്ത്്ിലഒര്സംഘരഷവ്മി
കല്്ന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിരിണറായിവിജയൻ.
കറഡ്ദോൺഉളകപ്്കടചിലൊരയ്ങ്്െി
ലനമ്്ളവര്ത്്ിയമാറ്്ംദെനദ്്്ംഅംഗീ
െരിച്്ിട്്്ണ്്്.ചിലനിയനന്്്ണങ്്െിലവയ്
തയ്ാസമ്കണ്്ദന്്യ്ള്്്-മ്ഖയ്മനന്്്ിച്
ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ദെരെംദെനദ്്്മാനേണ്്ങ്്ളക്്്വിര്

ദ്്മായിഅധിെദമഖലെെിലഇെവ്െള
നലെിയതികനതിദരദെനദ്്്ആഭയ്ന്്ര
കസനെ്ട്്റിസംസ്്ാനത്്ിന്െത്്യച്്ിര്
ന്്്.ഇത്െണക്്ികലട്ത്്്അധിെമായി
നലെിയഇെവ്െളഇന്്കലത്്കന്്സം
സ്്ാനംരിൻവലിക്്്െയം്കചയത്.്നി
യനന്്്ണങ്്ദോകടബസ്സരവീസ,്ബാര
ബരദോപ്്്െളത്റക്്ല,ദോട്്ല്െള
ത്റക്്ലത്ടങ്്ിയവയാണ്ദെരെംരി
ൻവലിച്്ത.്

=റസ്്്്റന്്്്െെിലഇര്ന്്്ഭക്്ണംെഴിക്്ാൻഅന്മതിയില്്
=ബാരബരദോപ്്്െളനര്വരത്്ിക്്ാനാവില്്
=വാഹനരരിദോധനെരശനമാക്്്ം
=മത്്്യദലലത്്ിന്ദവകറനിറംനലൊൻദോക്്ര്കതന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ി

വലഞു്ു
പൊലീസ്

ദോക്ഡൗൺഇെവ്െളനലൊനായിദെരെസരക്്ാരപ്റ
കപ്്ട്വിച്്മാരഗനിരദേശങ്്െിലആശങ്്അറിയിച്്്ദെനദ്്്
ആഭയ്ന്്രമനന്്്ാലയംദെരെത്്ിന്െത്്്നലെി.ഡിസാ
സ്്്്രമാകനജക്മ്്്്ആകറ്്്്അന്സരിച്്്ആഭയ്ന്്രമനന്്്ാല
യംമ്ദന്്ട്്്വച്്ചിലനിയനന്്്ണങ്്കെലംഘിക്്്ന്്താ
ണ്ദെരെത്്ിക്്്നടരടി.നിയനന്്്ണങ്്ളആവശയ്മ്ള്്
ചിലദമഖലെളദെരെംത്റന്്്കൊട്ത്്്.

പുണയുസലിലശരുീവാസത്വ
വകുുാവ,ുജോയിനു്ുുസസശരുടുുറി,ജരശദുുുആഭയുനുുരമശനുുുാലയം‘‘

രണ്്്ലക്്ം
പര്വാസികളെ
കവ്ാറന്്്ൻ
ളെയ്്ാം
തിര്വനന്്പ്രം:വിദേശ
ത്്്നിന്്്നര്വാസിെകെതി
രികച്്ത്്ിക്്ാൻ്്െഴിയ്ന്്
സാഹചരയ്മ്ണ്്ായാല്്രണ്്്
ലക്്ംദരകരെവ്ാറന്്്ൻ്്
കചയ്്്ന്്തിന്ള്്സംവിധാ
നംസംസ്്ാനംഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ി
രിണറായിവിജയൻ.അതില്്
ക്ട്തല്്ദരര്്എത്്ിയാലം്
അവകരകയല്്ാംസ്രക്്ിത
മായിരാര്്പ്്ിക്്ാ
ന്ള്്രദ്്തി
തയാറാക്്ി
യിട്്്ണ്്്.
ദെനദ്്്സ

ര്്ക്്ാര്്നര്
ദത്യെവിമാ
നംഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയാല്്നര്ായംകചന്്വര,
ഗര്്ഭിണിെള്്,കൊവിഡ്ഒഴി
കെയ്ള്്മറ്്്ദോഗങ്്ള്്ക്്്
ചിെിത്്ദതട്ന്്വര്്എന്്ി
വര്്ക്്്മ്ൻ്്ഗണനനല്്ദെ
ണ്്ിവരം്.നര്വാസിെള്്എ
ത്്ിയാല്്അവകരെവ്ാറ
ന്്്ൻ്്കചയ്്്ന്്ത്മ്തല്്
വീട്്ികലത്്ിക്്്ന്്ത്വകര
യ്ള്്എല്്ാൊരയ്ങ്്ളം്സ
ര്്ക്്ാര്്കചയ്്്ം.നര്വാസിെ
കെതിരികച്്ത്്ിക്്്ന്്തില്്
ദെനദ്്്ത്്ിക്്്ഭാഗത്്്നിന്്്
അന്ക്ലതീര്മാനംഉണ്്ാ
ക്കമന്്ാണ്നര്തീക്്കയ
ന്്്ംമ്ഖയ്മനന്്്ിരറഞ്്്.
സംസ്്ാനകത്്1,296ആ

ശ്രനത്ിെെിലായി49,722െിട
ക്്െളഇദപ്്ളസജ്്ം.
1,369ഐസിയ്െിടക്്െളം്
800കവ്്്ിദലറ്്റ്െളം്സര
ക്്ാരആശ്രനത്ിെെില്ണ്്്.
81,904െിടക്്െളം്6,059ഐ
സിയ്െിടക്്െളം്1,578കവ
്്്ിദലറ്്റ്െളം്സവ്ൊരയ്ആ
ശ്രനത്ിെെിലം്തയാറാണ.്

ച്വട്റപ്്ിച്്്തകന്.്.!
കൊവിഡ്അവരോകനത്്ിന്രശെംവിഡിരോരൊൺഫ
റൻസില്കടപതിവ്പതത്സരമ്്ളനംനടത്്ാനായിമ്ഖയ്മ
തന്്്ിപിണറായിവിജയൻകസതക്രട്്റിയറ്്ിക്്്മ്ന്്ാംനിലയി
കലതക്്്ഓഫിസിൽനിന്്്ംതാകെകത്്നിലയികലമീഡി
യാറ്മിരലക്്്ലിഫറ്്്ിൽവന്്ിറങ്്്ന്്്.

കെ.ബി.ജയചനദ്്്ൻ

രോക്ഡൗൺനിയതന്്്ണങ്്ളിൽഇളവ്കൾതപ്ഖയ്ാപിച്്രോകടനിരത്്ിലിറങ്്ിയചക്്
കയറ്്ിയവാഹനം.എറണാക്ളംവടക്്ൻപറവ്രിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം.

മന്കെല്്ി

കൊവിഡ്രോഗമ്ക്്നായഇറ്്ലിക്്ാരൻരോബര്്രട്്കൊരോരോതി
ര്വനന്്പ്രംജനറൽആശ്പതത്ിയിൽനിന്്്മടങ്്്ംമ്ൻപ്എല്്ാവരോ
ടം്നന്്ിപറയ്ന്്്.

രോഗബാധിതർ
24,44,689
ആപെമരണം
1,68,011
യുഎസ് :41,356
ഇറുുലി :24,114
സപ്െയിൻ :20,852

ലോകം
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കോഴിക്ക്ട്:ജില്്യില്്ഇന്്
ചലപ്തിയചകാകോണകൊ
സിറ് ്ീവ് കകസ്േിക്പ്ര് ്ട് ്്  ചെ
യ്തിട് ്ില് ്. ഇത്ൈചര കോഗം
സ്്ിരീരിച് ് 20 കോഴിക്ക്ട്
സ്വകദരികളില്് 11 കപര്ം 4
ഇതരജില്്ക്്ാരില്്2കണ്്്ര്്
സ്വകദരികള്ം ചെഡിക്്ല്്
കോചളജ് ആശ്പശ്തിയില്്

െികിത്്യില്ണ്്് . 9 കോഴി
ക്ക്ട്സ്വകദരികള്ം2കാസ
ര് ്കോഡ് സ്വകദരികള്ം ഉ
ള്്ച്പ്ചട11കപര്്കോഗമ്ക്്
രായിആശ്പശ്തിൈിട് ്് .പരി
കോധനയ്ക്്യച്് സാപ്്ിള്
കളില്്28കപര്ചടഫലംക്ടി
ലഭിക്്ാന്ണ്്്.934കപര്്ക്ടി
ൈീട്കളില്് നിരീക്്ണം പ്

ര് ്ത്്ിയാക്്ിയതായി ജില് ്ാ
ചെഡിക്്ല്് ഓഫീസര് ് കോ. 
ജയശ്രീ ൈി. അേിയിച്്് . ഇ
കൊചടനിരീക്്ണകാലയള
വ് പ്ര് ്ത്്ിയാക്്ിയൈര്ചട
എണ്്ം 15,306ആയി. 7494
കപരാണ് നിരീക്്ണത്്ില്്
ത്ടര്ന്്ത്.ഇന്്്പ്ത്തായി
ൈന്്3കപര്്ഉള്്ച്പ്ചട22കപ

രാണ്ആശ്പശ്തിയില്്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്ത്. 7 കപചര
ഡിസ്ൊര്്ജ്്്ചെയ്ത്.ഇന്്
ചല 10 ശ്സൈസാംപിള്് പരി
കോധനയ്ക്്് അയച്്ിട് ്്ണ്്് .
ആചക720ശ്സൈസാംപിള്ക
ള്്പരികോധനയ്ക്്്അയച്്
തില്്692എണ്്ത്്ിന്ചേഫ
ലം ലഭിച്്് . ഇതില്് 668 എ

ണ്്ംചനഗറ്്ീവ്ആണ്.ജില്്യ്
ചടച്െതലയ്ളളെശ്ത്്ിടി.പി
രാെക്ഷ്ണന്് കലക്്കേറ് ്്
കോണ്്ഫേന്്സ്ഹാളില്്ൈി
ൈിധൈക്പ്്്കള്ചടജില്്ാകെ
ധാൈികള്ൊയിൈക്പ്്്തല
ത്്ില്്നടത്്ിയശ്പൈര്്ത്്ന
ങ്്ള് ് അൈകോകനം ചെ
യ്ത്.

കോഴികക്്ട്പ്തിയകോസിറ്്ീവ്ഇല്്

തലകരരി : ചകാൈിഡ് - 19
പൈേസ് സംരയം ദ്രീകരി
ക്്ാനതലകരരിജനേലആ
ശ്പശ്തി കൊരച്്േിയിലമ്ന്്്
നാളസ്ക്്ിച്് കതിര്രിചല
യ്ൈതിയ്ചടമ്തകദഹംഇന്്
ചല രാൈിചല ബന്്്ക്്ളക്്്
ൈിട്്് നലകി. ചൊന്്്യം ശ്സാ
പ്്ിക്്ട്ത്്ഉച്്്പ്്ള്്ിേസിയ
ത്്ിച്്് മ്തകദഹൊണ് ചപാ
ലീസ് സരജ്്ച്്് കനത്ത്വ
ത്്ിലകൊസ്്്്്കൊരട്്ംനടത്്ി
പകൊേിയത്.ചേഡ്കൊണി
ലചപട്ത്്ിയശ്പകദരത്്്കദ
ഹാസ്വാസ്്്യച്ത്ത്ടരന്്്ക
ഴിഞ്്ദിൈസംരാശ്തിയിലായി
ര്ന്്് യ്ൈതി െരണച്പ്ട്്ത്.
കനരിയൊനസികശ്പയാസങ്്
ള്ള്് യ്ൈതിചയ രാരീരിക
അസ്വാസ്്്യച്ത്ത്ടരന്്്ത
ലകരരിയിചലസ്വകാര്യആശ്
പശ്തിയില എത്്ിച്്തായിര്
ന്്്.ഇൈിചടചയത്്്ംമ്ക്പ്െ
രണം സംഭൈിച്്തിചന ത്ടര
ന്്്മ്തകദഹംജനേലആശ്
പശ്തിയികലക് ൊറ്്ി.ചപാലീസ്
ഇനക്വസ്്് ്ിന് കരഷം കൊ
സ്്്്്കൊരട്്ത്്ിന്തയ്്ാചേട്ക്്്

ന്്തിനിടയിലാണ്െരണച്പ്ട്്
യ്ൈതിയ്ചടൈീടിനട്ത്് ൈീ
ട്്ിചലബന്്്ക്വാേപ്്്നില്
ണ്്ായ ശ്പൈാസിയാചണന്്്
സ്െനലഭിച്്ത്.ഗളഫിലനി
ച്ന്ത്്ിയഇയാള്ചടആദ്യപ
രികോധനാഫലംനഗറ്്ീൈായി
ര്ന്്്ചൈക്്ില്ംത്ടരന്്്ംനി
രീക്്ണത്്ില കഴിയണചെ
ന്്്ആകോഗ്യൈക്പ്്്നിരക്ദ്
രിച്്തിനാലഇക്ദ്ഹംൈീട്്ില
കഴിയ്കയാണ്.ഈസാഹെ
ര്യത്്ിലാണ്ചൊട്്ട്ത്്ൈീട്്ി
ചലയ്ൈതിെരണച്പ്ട്്ത്.സ്വാ
ഭാൈിക െരണൊയിര്ച്ന്ക്്ി
ല്ം ചകാൈിഡ് - 19പൈേസി
ചല്്ന്്്ഉേപ്്ാക്്ാനാണ്മ്തകദ
ഹത്്ിലനിന്്്ംശ്സൈംകരഖ
രിച്്്പരികോധനക്്യച്്ത്.ഇ
തിച്്്പരികോധനാഫലംതി
ക്്ളാഴ്െ രാൈിചല ലഭിച്്കൊ
ചടയാണ്അനിശ്്ിതത്വംഒഴി
ൈായത്.ത്ടരന്്്ജനേലആ
ശ്പശ്തിയില നിന്്് തച്ന്
കൊസ്്്്്കൊരട്്നടപടികളപ്ര
ത്്ിയാക്്ിയത്.അഷ്േഫ്ഹാ
ജിയ്ചടയ്ംസക്്ീനയ്ചടയ്ം
െകളാണ്.

റോർച്്േിയിലസ്ക്്ിച്്യ്േതിയ്ചട
മ്തറദഹംബന്്്ക്്ളക്്്േിട്്്നലകി

ക്റ്്്യാടി: കൈളം പഞ്്ായത്്ി
ചലൈിൈിധശ്പകദരങ്്ളിലക
നാലിലചൈള്്ംത്േന്്്ൈിടാ
ത്്തിനാലപരിസരൈാസിക
ളഏചേശപ്യാസത്്ിലാണ.്ക
നാലിലചൈള്്ംഎത്്ിയാല
ൊശ്തകെ പരിസരൈാസിള്ചട.
കിണറ്കളിലക്ടിചൈള്്ംല
ഭിക്്്കയ്ള്്്. കൈനലച്ടി
ച്്്കാഠിന്യംകാരണംെിക്്
ൈീട്കളിചലയ്ംകിണറ്കള
ൈറ്്ിൈരണ്്ിരിക്്്കയാണ്.കൈ
ളംപഞ്്ായത്്ിചലതീക്്്നി,
പ്മ്ഖം ജിലാനി, ൈട്്ക്്ണ്്ി
പ്്ാേശ്പകദരങ്്ളിചലകനാല
പരിസരത്്്താെസിക്്്ന്്ന്
കോളം ക്ട്ംബങ്്ളാണ് ജല

ക്്ാെംഅന്ഭൈിക്്്ന്്ത്.ൊ
സങ്്ളമ്പ്്്കനാല്ംപരിസ
രവ്ം വ്ത്്ിയാക്്ിയിര്ന്്്
.ഏശ്പില ൊസം അൈസാനി
ക്്്കയാണ്.നാട്്്കാരപലത
ൈണ ബന്്ചപട്് അധിക്ത
ചരൈിൈരംഅേിയിച്്ിട്്്ംയാ
ചൊര്നടപടിയ്ംഉണ്്ായിട്്ി
ല്്ന്്ാണ്നാട്്്കാരപേയ്ന്്
ത.്ചകാൈിഡ്19ച്്്പശ്്ാത്്
ലത്്ിലക്ട്ംബാംഗങ്്ളഎ
ല്്ാംൈീട്കളിലകഴിയ്ന്്സാ
ഹെര്യത്്ിചലക്്ില്ംആൈര്യ
ത്്ിന്ള്്ചൈള്്ംലഭ്യൊക്്ാ
നകനാലികലക്്്ചൈള്്ംത്േ
ന്്്ആൈരയ്ംരക്്ിചപട്കയാ
ണ്.

കകകനാലിലചേള്്മില്്
ത്േന്്്േിടണചമന്്്നാട്്്കാർ

നവളളംതുറനു്ുവിടാനതകിടകുുുനുുസകകനാൽ

െകഞ്്രി:കോക്ഡൗണിച്്്െ
േൈില്്െകഞ്്രിയില്്ലഹരിക്്
ച്്ൈടം.നികോധിതപ്കയിലഉ
തപ്ന്്ങ്്ള്ംൈികദരസിഗരറ്്്
പായ്കറ്്്കള്ൊയി െക്ഞ്രി
യില്് രണ്്് കപര്്പിടിയില്്. െ
കഞ്്രിൈട്്പ്്ാേസവ്കദരിപ്ഴി
ക്്്ത്്്അഷ്േഫ്എന്്സലീ
നക്ഞ്്ാപ്്(50),ചോകട്്ട്്ി
ത്േക്്ല്്കണ്്ക്ഞ്രിൈീട്്ില്്
അബ്്്സലീം(37)എന്്ിൈചര
യാണ്െകഞ്്രിചൊലീസ്പിടി
ക്ടിയത്.ജില്്ാചൊലീസ്കെ
ധാൈിയ്.അബ്്്ല്്കരീെിന്ല
ഭിച്്രഹസയ്ൈിൈരത്്ിച്്്അ
ടിസ്്ാനത്്ില്് ജില്്ാആ്്്ി
നാര്്കോട്്ിക്സ്ക്വാഡാണ്പ
രികോധനനടത്്ിയത.്െകഞ്്
രി മ്ള്്പ്്ാേയില്് ചൈച്്ാണ്
ചോകട്്ട്്ിസവ്കദരിയായഅ
ബ്്്സലീെിചന പിടിക്ടിയത്.
ഇയാള്് സ്ക്ട്്േില്് ഹാന്്സ്
കടത്്്കയായിര്ന്്.്സലീെി
ചനകോദയ്ംചെയത്കൊചടയാ
ണ്ജില്്യിചലചൊത്്കച്്ൈട
ക്്ാരനായഅഷ്േഫ്എന്്സ
ലീനക്ഞ്്ാപ്്ചയക്േിച്്്ള്്
ൈിൈരംലഭിച്്ത.്െകഞ്്രിപഴയ
ബസ്സ്്്്ാ്്്ിന്ള്്ിചലസലീന
കറ്്്്ര്്നടത്്്ന്്യാളാണ്അ
ഷ്േഫ്. ഇയാളില്് നിന്്ാണ്
1500ഓളംപായക്റ്്്ഹാന്്സ്ം
നികോധിത ൈികദര നിര്്െിത
സിഗരറ്്്കള്ംൈാങ്്ിയചതന്്്
അബ്്്സലീം ചപാലീസികോട്
പേഞ്്്.ലഹരിൈസ്ത്ക്്ള്്
ലഭിക്്ാന്്135000ര്പഅഷ്േ

ഫ്ൈാങ്്ിചയന്്്ംസലീംസമ്്
തിച്്്.ഇതിചനത്ടര്്ന്്്ചപാ
ലീസ്ം നഗരസഭാആകോഗ്യ
ൈിഭാഗവ്ംസലീനസ്കറ്്േില്്
പരികോധനനടത്്ി.ആയിര
ക്ത്ളം പാക്്റ്്് സിഗരറ്്്ം
234കികോനികോധിതല്്ാസ്്്്ി
ക് കൈറ്കള്ം പിടിച്ച്ട്
ത്്്.കണക്്ില്് ചപടാത്് ഒ
ന്്ര ലക്്ം ര്പയ്ം കച്ണ്
ത്്ി.പിടിചച്്ട്ത്്ല്്ാസ്്്്ിക്ക
ൈറ്കള്്നഗരസഭാആകോഗയ്
ൈിഭാഗത്്ിന് പകൊേിയതാ
യിചൊലീസ്പേഞ്്.്അഷ്േ
ഫ് എന്് സലീന ക്ഞ്്ാപ്്
ചയകോദയ്ംചെയത്തിച്്്അ
ടിസ്്ാനത്്ില്്ലഹരിസംഘ
ത്്ിചലക്ട്തല്്ആള്കചള
ക്േിച്്്ചൊലീസിന്ൈിൈരംല
ഭിച്്ിട്്്ണ്്.്ഇൈര്്ക്്ായിഅകന്വ
ഷണം ഊര്്ജിതച്പ്ട്ത്്ിയ

തായിചൊലീസ്പേഞ്്.്പച്്
ക്്േികോഡ്കള്ചടെേൈിലാ
ണ്െകഞ്്രിയികലക്്്ലഹരിൈ
സ്ത്ക്്ള്് എത്്്ന്്ചതന്്ാ
ണ്ൈിൈരം.മ്ന്്പ്ക്ഞ്്ാപ്്
യ്ചടൈീട്്ില്് കോലിചെയ്തി
ര്ന്്ആളില്്നിന്്്10ലക്്ം
ര്പൈിലൈര്ന്്ഹാന്്സ്ഉ
ത്പന്്ങ്്ള്് ജില്്ാആ്്്ിനാ
ര്്കോട്്ിക്സ്ക്വാഡ്പിടിക്ടി
യിര്ന്്്.െക്ഞ്രിസി.ഐഅ
ലൈി,എസ്.ഐസ്കെഷ് സ്
ധാകര്്,ജില്്ാആ്്്ിനാര്്കോ
ട്്ിക് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്്ളായ
അബ്്്ല്്അസീസ,്സതയ്നാഥ
ന്് െനാട്്്, ഉണ്്ിക്ഷ്ണന്്
ൊരാത്്്,പി.സഞ്ജീവ്,ഹരി
ക്ഷ്ണന്്, സ്പബര്്,
രരിക്ൊര്്എന്്ിൈരാണ്അ
കന്വഷണസംഘത്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്ത.്

യോകഡുൗണുുകാലതുുുംലഹരികുുചുുവടം:
മയചുുരിയിൽുുരണു്ുയപർുുപിടിയിൽുു

അറസുുുുിോയപപുതികൾ

ചപനഷനത്ക
കകമാേി
തലകരരി : കതിര്ര അഞ്്ാം
പെലകാരക്്്ന്്്ഇഎംഎസ്
നഗേിചലപകോളികദൈകിരണ്്്
ൊസചത്്കരഷകചൊഴിലാളി
ചപനഷനത്ക മ്ഖയ്െശത്്്ിയ്
ചട ദ്രിതാരവ്ാസ നിധിയികല
ക്്ായിനലകി.കോട്്യംപഞ്്ാ
യത്്്ശപ്സിഡ്്്്ടി.ഷബന്ചപ
നഷനത്കഏറ്്്ൈാങ്്ി.
േിലീഫ്േിതരണം
തിര്രങ്്ാടി: അശ്േഫ് ക്ട്്ാ
യ്െ സംസ്്ാന കമ്്ിറ്്ിയ്കട
യ്ംെലപ്്്േംജില്്ാകമ്്ിറ്്ിയ്
കടയ്ംകിഴിലെണ്്ലങ്്ളന
ടത്്്ന്്േിലീഫ്ൈിതരണത്്ി
ച്്് ഭാഗൊയി കോട്്ക്്ല െ
ണ്്ലംേിലീഫ്ൈിതരണംനട
ത്്ി.കോട്്ക്്ലെണ്്ലംചസ
ശ്കട്്േിഎന.ചക.ക്ഞ്്്ട്്ിഅ
ശ്േഫ്,താജ്അശ്േഫ്എന്്ിൈ
ര്ചട കനത്ത്വത്്ിലനടത്്ി
യേിലീഫ്ൈിതരണംഅശ്േഫ്
ദാരാണിഉദ്ഘാടനംചെയ്ത്.
െടങ്്ില കൈങ്്ര െണ്്ലം
ചസശ്കട്്േിചക.ടി.അശ്േഫ്,ശ്പ
സിഡ്്്്കപ്്്രഅശ്േഫ്,െല
പ്്്േംജില്്ാപൈ.ശ്പസി:പഹ
ട്്ക്്്അശ്േഫ്,കോ:ചസശ്കട്്േി
ചസഞ്്്േിഅശ്േഫ്ത്ടങ്്ിയ
ൈരപക്്ട്ത്്്

ബാല്കരരി:കോഴിക്ക്ട്എ
ക്പസസ് ഇ്്്ലിജനസ്ം
താെരകരരിഎക്പസസ്ചേ
യ്ഞ്്് ടീമ്ം ബാല്കരരി മ്
ക്്ിചലഐ.കോണല്്ാസട്
േിസ്്് ്്കോംകകശ്ദ്്ീകരിച്്്208
നപ്്ര മ്േിയിലൈച്്്ആധ്
നികസംൈിധാനങ്്ള്പകോ
ഗിച്്്ൈാറ്്ിയമ്ന്്്കപചരഅ
േസ്്് ്് ചെയ്ത്.തിര്ൈാക്ഞ്രി
ചൊയില ൈടക്ക്ടത്്് രിൈ
രക്്രച്്്െകനേികജഷ്,തി
ര്ൈാക്ഞ്രിചൊയിലകാവ്ം
പ്േത്്്ബാബ്െകനഅര്വ
ത്്്െിഥ്ന,ഇട്ക്്ിഉട്പ്്ന
കോലരാജാക്്ാട്കണ്്ത്്ില
പരകെര്വരനെകനബിബിന
എന്്ിൈചരയാണ്അേസ്്് ്്ചെ
യ്തത്.ഇൈരിലനിന്്്എട്്്ലി
റ് ്രൊരായവ്ംൈാറ് ്ാനഉപ
കോഗിച്്ഗ്യാസ്അട്പ്്്ംക്
ക്്റ്ം കച്ണ്ട്ത്്്. എ
ക്പസസ്ഇ്്്ലിജ്്്് ശ്പിൈ

്്്ീവ്ഓഫീസരയ്.പി.െകോ
ജ്ക്ൊര,െശ്ദ്്നക്ഴിച്്ാലി
ല'താെരകരരിചേയ്ഞ്്്ശ്പിൈ
്്്ീവ് ഓഫീസരൊരായ എം.
അനിലക്ൊര,പി.ചക.അനി

ലക്ൊരഎനരാജ്സിൈില
എക്പസസ്ഓഫീസരൊരാ
യര്യാംജില,ദീകപഷ്എന്്ി
ൈരായിര്ന്്് ചേയ്ഡ് നട
ത്്ിയത്.

ആധുനികസംവിധാനങുുളുപയോഗിചു്ു
വാറു്ു:മുനുുുയപർപിടിയിൽ

എകസുസസ്സംഘംപിടികുടിയസംഘം

കതഞ്്ിപ്്ലം:ബ്്ാക്്്ൊനഭീ
ഷണിയിലകെളാരി .ഒരാഴ്െ
യായികെളാരിയില്ംപരിസര
ശ്പകദരങ്്ളില്ംജനങ്്ളബ്്ാ
ക്്് ൊന ഭീഷണി കനരിട്ന്്
തായ് നാട്്്കാര്ചട പരാതി .
ആള്കചള ഭയച്പ്ട്ന്് ൈിധ
ത്്ിലകറ്ത്്നിേത്്ില്ള്്
ൈസ്ശ്തംധരിച്്്രാശ്തിയിലൈീ
ട്കളില എത്്ി സ്ശ്തീകചള
യ്ം ക്ട്്ികചളയ്ം ഭയച്പ്ട്
ത്്്ന്് രീതിയിലാണ് ബ്്ാ
ക്്്ൊനഎന്്്പേയച്പ്ട്ന്്
അജ്്ാതനചെയ്്്ന്്ചതന്്്
നാട്്്കാര ൈ്യക്്ൊക്്്ന്്ത്.
കഴിഞ്്നാല്ദിൈസങ്്ളില
നിരൈധിൈീട്കളിലഅജ്്ാ
തന്ചേസാന്്ിദ്്്യമ്ണ്്ായതാ
യി പേയ്ന്്്.കെളാരിയിചല
ൈിൈിധശ്പകദരങ്്ളായമ്ണ്്ി
യനൊട്,കോലാരക്ന്്്,ൈലി
യപേപ്്്,പ്കതരിൈളപ്്്,ൊ
പ്്പാേ,കെകലകെളാരിഎന്്ീ
ൈടങ്്ളിചലൈിൈിധൈീട്കളി
ലാണ്അജ്്ാതനഎത്്ിയ
ചതന്്ിയ്ന്്്.ചകാൈിഡ്-19
ച്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിലകോക്
ഡൗണിചനത്ടരന്്്ൈീട്കളി
ലഒത്ങ്്ിനിലക്്്ന്്ൈചരഭ
യച്പ്ട്ത്്ി പ്േച്ത്ത്്ി
ച്്്ആ ളക്്്ട് ്ം സ്യഷ്്ിക്്ാന്
ള്്െിലസാമ്ഹ്യക്ശോഹികള്

ചട ശ്രെൊചണന്്് നാട്്്കാര്
ചടആക്ക്പം.ൊശ്തെല്്ഒകര
സെയത്്്ഒര്എരിയായിലഒ
കരശ്ഡസ്്ിലഒന്്ിലധികംചപ
ചരകണ്്ിട്്്ണ്്ച്ശത..കഴിഞ്്
ദിൈസങ്്ളിലരാശ്തികാലങ്്
ളിലകണ്്തായിപേയ്ന്്അ
ജ്്ാതചനപിടിക്ടാനനാട്്്
കാര ശ്രെിച്്ിട്്്ം നടന്്ിട്്ില്്.
അജ്്ാതനഏചേയ്ം ൈീട്
കളിചല പിനൈരത്്് ജനലി
ന്ചേയ്ം കതകിച്്് സെീപ
ത്്ായാണ് കാണ്ന്്ത് - ഇ
ക്്ാര്യത്്ിലചപാലീസ്രാശ്തി
കാലങ്്ളില ചപചൊളിംഗ് ര
ക്്ൊക്്ി അജ്്ാത ബ്്ാ
ക്്്ൊനഎന്്കപരിലനടക്്്
ന്് സാമ്ഹ്യ ക്ശോഹികള്ചട
അഴിഞ്്ാട്്ം അൈസാനിപ്്ി
ക്്ണചെന്്്നാട്്്കാര്ചടആ
ൈര്യംരക്്ൊണ്.

ബ്്ാക്്്മാനഭീഷണിയിലറെളാരി

തലറശരിയിലനിലേില്ള്്നിയഗ്ന്്ണങ്്ളത്ടര്ം
തലകരരി:ചോൈിഡ്-19ശ്പതികോധശ്പൈരത്്നങ്്ളെികച്്രീ
തിയിലമ്ക്ന്ട്്്കൊക്ന്്്ച്ണ്ന്്്തലകരരിനഗരസഭ.കച്്ൈട
സ്്ാപനങ്്ളനിലൈില്ള്്നിയശ്ത്്ണംകൊചലത്ടര്ം.അനാ
ദി,കബക്്േി,പച്്ക്്േി,പഴക്്ടകളഎന്്ിൈരാൈിചലഎട്്്മ്ത
ലഉച്്യ്ക്്്രണ്്്ൈചരൊശ്തം.െത്്്യം,ൊംസംൈിലപ്്നഒരേിയി
പ്്്ഉണ്്ാക്ന്്ത്ൈചരഅടച്്ിട്ം.നഗരസഭയിചലശ്പസ്്്കളരാ
ൈിചലഒനപത്മ്തലഉച്്യ്ക്്്രണ്്്ൈചരശ്െീകരിക്്ാം.നഗര
സഭാപരിധിക്്്ള്്ിലഒറ്്ചപ്്ട്്്കൊയൈരക്്്ംഅതിഥിചൊഴിലാ
ളികളക്്്ം ഇത്ൈചരയായി 11655 ചൊതിക്ച്റ്കളനലകി.
1200ഭക്്ണകിറ്്്കളഅതിഥിചൊഴിലാളികളക്്്ഇതികോട
കംചോട്ത്്്കഴിഞ്്്.തലകരരിഫയരകോഴ്സിച്്്ആഭിമ്
ഖ്യത്്ിലചൊത്സ്്ലങ്്ളഅണ്ൈിമ്ക്്ിയായികഴിഞ്്്.
െലബാരകാനസരചസ്്്േിലനിന്്്െര്ന്്്കളെറ്്്ജില്്കളികല
ക്്്എത്്ിച്്്നലക്ന്്്ച്ണ്ന്്്ംപശ്തക്േിപ്്ിലഅേിയിച്്്.

െീട്്്കളിസംഘച്ത്പിടിക്ടി
തലകരരി:ധരെടംഅണ്്ല്്്രിലചപാലീസ്നടത്്ിയപരികോധ
നയിലെീട്്്കളിസംഘച്ത്പിടിക്ടി.അണ്്ല്്്രക്ക്ശ്തത്്ിന്
സെീപച്ത്ആചൊഴിഞ്്പേപ്്ിലൈച്്്െീട്്്കളിക്്്കയായിര്
ന്്അഞ്്്കപചരയാണ്ചപാലീസ്അേസ്്്്്ചെയ്തത്.ഇൈരിലനി
ന്്്ആോയിരംര്പയ്ംകചണ്്ട്ത്്.്ധരമ്്ടംസി.ഐ.ശര്ീജിത്്്
ചോകടരിക്്്ലഭിച്്രഹസ്യൈിൈരത്്ിച്്്അടിസ്്ാനത്്ിലഎ
സ്.ഐെകഹഷ്കക്ണ്പ്്ത്്്ംസംഘവ്ംനടത്്ിയപരികോധ
നയിലാണ്െീട്്്കളിസംഘംൈലയിലായത്.പാലയാട്സ്വകദരിക
ളായനിഖില,ഗീകബഷ്ക്ൊര,അരജ്ന,അണ്്ല്്്രസ്വകദരിെ
കോജന,കെല്രസ്വകദരിധനീഷ്എന്്ിൈരാണ്അേസ്്്്ിലായത്.
ഇൈരച്ക്തിചരരണ്്് കകസ്കളചപാലീസ് രജിസ്്് ്ര ചെയ്ത്.
ചകാൈിഡ്നിയെംലംഘിച്്തിന്ം,പണംൈച്്്െീട്്്കളിച്്തിന്ൊ
ണ്കകസ.്പിന്്ീട്ഇൈചരകസ്്്്ഷനജാെയ്ത്്ിലൈിട്്യച്്.്എഎസ്
ഐശ്രീജിത്്്,ചപാലീസ്കാരായലിജിന,സദ്്ീപ്,പബജ്എ
ന്്ിൈരടങ്്ിയസംഘൊണ്െീട്്്കളിസംഘച്ത്പിടിക്ടിയത്.

നട്്്ച്്പ്്ന്്ംസംഘടിപ്്ിച്്്
തിര്രങ്്ാടി:സശ്പ്ിംഗ്്ര്്അഴിെതിയില്്മ്ഖയ്െശത്്്ിപിണോയിൈി
ജയന്്രാജിൈയ്ക്്ണചെന്്ാൈര്യച്പ്ട്്്ചെമ്്ാട്ടൗണില്്നട്്്ച്്
പ്്ത്്ംശ്പതികഷധംസംഘടിപ്്ിച്്്.ചോകോണകാലത്്്െലയാളി
കള്ചടആകോഗ്യൈിൈരങ്്ള്്അകെരിക്്ന്്കപ്്നിയായസ്ശ്പിം
ഗള്േിന്പകൊേിയതില്ചടകകരളജനതചയൈഞ്്ിച്്മ്ഖയ്െശത്്്ി
പിണോയിൈിജയന്്രാജിചൈക്്ണചെന്്ാൈരയ്ചപ്്ട്്്മ്സ്ലീംയ്
ത്്്ലീഗ്സംസ്്ാനകമ്്ിറ്്ിയ്ചടആഹ്വാനശ്പകാരൊണ്നട്്്ച്്
പ്്ത്്ംസംഘടിപ്്ിച്്ത്.തിര്രങ്്ാടിെണ്്ലംമ്സ്ലീംയ്ത്്്ലീ
ഗ്ജനേല്്ചസശ്കട്്േിയ്.എേസാഖ്ഉദ്ഘാടനംചെയ്ത്.ഉച്്ക്്്
12െണിക്്്ത്ടങ്്ിയസെരം12.30ഓചടസൊപിച്്്.നാല്കപര്
ൊശത്ംഅണിനിരന്്്ള്്സെരംതിര്രങ്്ാടിനികോജകണണ്്
ലത്്ില്്ൊശ്തം121കകശ്ദ്്ങ്്ളിലാണ്നടന്്ത്.ചോകോണകാല
ച്ത്നിയശ്ത്്ണങ്്ള്്പാലിച്്ായിര്ന്്്സെരം.സെരത്്ില്്തി
ര്രങ്്ാടിമ്ന്്സിപ്്ാലിറ്്ിമ്സ്ലീംയ്ത്്്ലീഗ്പൈസ്ശ്പസിഡ
്്്്ജാഫര്്ക്ന്്ക്ത്രി,ചെമ്്ാട്ടൗണ്്മ്സ്ലീംയ്ത്്്ലീഗ്ജന
േല്്ചസശ്കട്്േിചകഅലി,അന്്സാര്്എന്്ിൈര്്പച്ക്ട്ത്്്.

സർകുുാർ നിർലേശിചുു നിബനുുനകൾപാേിചുുുനൊണുു്  നൊ
യതുുു്നടതുുുനുുഇതരസംസുുാനനൊഴിോളികൾ.ലേളനുുുർ
പരുാമപഞുുായതുുിനേപാേതു്ു-എരവനുുുർലോഡിൽകാവിൽ
താഴംവയേിൽനിനുുുളുുദുശയും.

പച്്ക്്േി
സാധനങ്്ളനലകി
തിര്രങ്്ാടി: മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ി
ചകാൈിഡ്കെ്യ്ണിറ്്ികിച്്ണി
കലക്്്േിട്്കയരഡ്േൈനയ്്ക്ട്്ാ
യ്െതിര്രങ്്ാടിതാല്ക്്് ക
മ്്ിറ്്ിപച്്ക്്േിസാധനങ്്ളന
ലകി. ആരആരചക ജില്്ാ
പൈസ്ശ്പസിഡ്്്്പി.ചക.അ
ച്്്തനനായരനഗരസഭാപൈ
സ്ചെയരൊനരഅബ്്്േഹ്്ാ
നക്ട്്ിക്്് പകൊേി. ടി.കോ
പാലക്ഷ്ണന, പി.സ്കരശ്ദ്്
ന,എം.അബ്ബക്്രത്ടങ്്ി
യൈരപച്ക്ട്ത്്്.
കാട്്്പന്്ികള്ചട
ആഗ്കമണം:കര്മലയില
ഗ്ഹനാഥന്പര്ക്്്
ബാല്ക്ശ്രി: കാടിേങ്്ി നാടി
ചനക്ട്്ിക്ച്ോക്്ികാട്്്പന്്ി
കള അതിശ്കെ പാതയില.ഇ
ന്്ചലകര്െലഅങ്്ാടിയില
നിന്്ക്ാലത്്്ൈീട്്ികലക്്്ൊയ
ക്്്ള്്പഞ്്സാരൈാങ്്ിതിരി
ച്്്ൈര്ന്്കോപ്്ിലഉണ്്ിൊ
ധൈനനായചര(64)ഏകോളം
ൈര്ന്് കാട്്്പന്്ിക്്്ട്്ം ക്
ത്്ിക്്ീേി. കാലിന്ം കദഹൊ
സകലവ്ംസാരൊയിപര്ക്ക്
റ്്ൊധൈനനായര്ചടനിലൈി
ളിക്ക്ച്ട്ത്്ിയൈര കോഴി
ക്ക്ട്ഗൈ:ആസ്പശ്തിയിചല
ത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.പന്്ിക
ള ക്ട്്ൊയി ക്തിച്ച്ത്്ിയ
കൊചടഓടാനായില്്. ഇൈറ്്ക
ളജനരബ്്ംകകട്്കൊചടചൊട്്
ച്രക്്ണ്്ിെലഭാഗക്ത്ക്്്പി
നൈലിഞ്്.്കര്െലകതനാക്്്
ഴിശപ്കദരത്്്കാട്്്പന്്ിരലയ്ം
ര്ക്്ൊണ്.പടം :ക്ട്്ൊചയ
ത്്ിയപന്്ികള്ചടക്ക്ത്റ്്്
െികിത്് കതടി ൈീട്്ിചലത്്ിയ
കോപ്്ിലഉണ്്ിൊധൈന.

ക്റ് ്്യാടി : െകള്ചട ൈിൈാഹ
െിലൈികലക്്് ൊറ് ്ിൈച്്ിര്ന്്
ത്ക മ്ഖ്യ െശ്ത്്ിയ്ചട ദ്രി
താര്വാസനിധിയികലക്്്നല
കി.സിപിഎംൈടയംകോക്്
ലകമ്്ിറ് ്ിചസശ്കട്്േിയ്ംഅ
ധ്യാപകന്ൊയിര്ന്് പി.പി.
െശ്ദ് ്നാണ് െകള അപരണ
യ്ചടൈിൈാഹത്്ിനായിൊറ്്ി
ൈച്്കാലലക്്ംര്പദ്രിതാ
ര്വാസനിധിയികലക്്്നലകി
യത്.െകള്ചടകല്യാണംഈ
ൊസംനടത്്ാനതീര്ൊനിച്്

തായിര്ന്്്. ചോകോണ ശ്പ
തികോധശ്പൈരത്്നത്്ിച്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ിലകല്യാണം
െറ് ്ാര്ദിൈസക്ത്ക്്്ൊറ് ്ിൈ
ച്്് . ഈ അൈസരത്്ിലാണ്
അപരണ അച്്ച്്്യ്ം കര
ഷകസംഘംസംസ്്ാനകമ്്ി
റ് ്ിഅംഗവ്ൊയബന്്്ചക.
പി.െശ്ദ്്ിയ്കടയ്ംസാന്്ിദ്്്യ
ത്്ിലക്റ്്്യാടിശ്ഗാെപഞ്്ായ
ത്്്ശ്പസിഡ്്്്സി.എനബാ
ലക്ഷ്ണന്്്ത്കപകൊേി
യത്.

നേേധ്തച്്്േിോഹചെലവ്
ദ്രിതാശ്വാസനിധിയിറലക്്്നലകി

നവവധുദുരിതാശവുാസനിധിയിലേകുുുളുുതുകപഞുുായതു്ുപപു
സിഡനുുുിനനഏൽപുുികുുുനുുു.

മലപ്്്േംനിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്5,831റപർ്്
െലപ്്്േം:ചകാൈിഡ്19ൈ്യാപനംതടയ്ന്്തിച്്്ഭാഗൊയിെല
പ്്്േംജില്്യില്്ഇന്്ചലമ്തല്്34കപര്്ക്്്ക്ടിശ്പക്തയകനിരീ
ക്്ണംഏര്്ച്പ്ട്ത്്ി.ഇകൊചടജില്്യില്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്
ൈര്ചടഎണ്്ം5,831ആയതായിജില്്ാകലക്റ്്ര്്ജാഫര്്െലിക്അ
േിയിച്്.്ഇന്്ചല30കപരാണ്ൈിൈിധആശ്പശത്ികളില്്നിരീക്്
ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്ത.്ചകാൈിഡ്ശപ്കത്യകെികിത്്ാകകശ്ദ്്ൊയ
െക്ഞ്രിഗൈ.ചെഡിക്്ല്്കോളജ്ആശ്പശ്തിയില്്26,നിലമ്്്
ര്്ജില്്ാആശ്പശ്തിയില്്മ്ന്്്,തിര്ര്്ജില്്ാആശ്പശ്തിയില്്ഒ
രാള്ൊണ്ഐചൊകലഷനില്ള്്ത്.48കപചരആകോഗ്യൈക്
പ്്ിച്്്നിര്്കദരശ്പകാരംൈീട്കളിചലശ്പക്തയകനിരീക്്ണത്്ി
ല്്നിന്്്ഇന്്ചലഒഴിൈാക്്ി.5,713കപരാണ്ഇക്പ്ള്്ൈീട്കളി
ല്്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്ത്. 88 കപര്് ചകാൈിഡ് ചകയര്്
ചസ്്്റ്കളില്ംസ്വയംനിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്ന്്്.

തിര്രങ്്ാടി: ചകാൈിഡ് 19
ച്്് പശ്്ാതലത്്ില കകരള
ത്്ിലക്ട്ങ്്ികിടക്്്ന്്ശ്പ
ൈാസികളക്്് സരക്്ാര ശ്പ
ഖ്യാപിച്്5000ര്പസഹായധ
നം 2020ജന്ൈരിക്്് മ്നപ്
കകരളത്്ിചലത്്്കയ്ം കോ
ക്്്ഡൗണ കാരണം തിരിച്്്
കൊൈാന കഴിയാത്് ശ്പൈാ
സികളക്്്ക്ടിലഭ്യൊക്്ാന
ആൈര്യൊയനടപടികളസ്വീ
കരിക്്ണചെന്്്ഗളഫ്െലയാ
ളികോ-ഓരഡികനഷനകമ്്
റ്്ി ചെയരൊനഅശ്േഫ്കള
ത്്ിങ്്ലപാേ മ്ഖ്യെത്്ിപി

ണോയി ൈിജയന, കോരക്്
റ്ട്്സ്്സി.ഇ.ഒഎന്്ിൈരക്്്ഇ
ചെയിലൈഴിഅയച്്നികൈദന
ത്്ില ആൈര്യച്പ്ട്്്. കോര
ക്്ൈക്പ്്്ഇക്പ്ളപ്േത്്ിേ
ക്്ിയിരിക്്്ന്്ൊരഗ്്നിരക്ദ്
രത്്ിലപേയ്ന്്ത്2020ജ
ന്ൈരി ഒന്്ിന് കരഷം നാട്്ി
ചലത്്ിയൈരഅകപക്്ിക്്ണ
ചെന്്ാണ്. എന്്ാല ഇക്്ഴി
ഞ്്നൈംബര,ഡിസംബരൊ
സങ്്ളിലനാട്്ിചലത്്്കയ്ം
അന്ൈദിക്്ച്പ്ട്്ലീവ്,േീഎ
നശ്ടി തീര്കയ്ം ചെയ്തിട്്്ം
കോക്ഡൗണ കാരണം യാ

ശ്താസൗകര്യംലാഭിക്്ാത്്ത്
ചോണ്്്കകരളത്്ിലക്ട്ങ്്ി
കിടക്്്ന്് ആയിരക്്ണക്്ി
ന്ശ്പൈാസികളഉണ്്്.സരക്്ാ
ര ൊരഗനിരകദരശ്പകാരം ഇ
ത്്രക്്ാരക്്് സഹായത്്ിന്
അകപക്്ിക്്ാനകഴിയില്.്നാ
ട്്ിലഎത്്ിശ്പയാസച്പ്ട്ന്്
ശ്പൈാസികചളരണ്്്തട്്ിലാക്്ി
നിരത്്്ന്് രീതി രരിയച്ല്
ന്്്ം ഇത്്രക്്ാരക്്് ക്ടി
കോരക്്സഹായംലഭിക്്ത്്
ക്്രീതിയിലആൈര്യൊയകഭ
ദഗതി ൈര്ത്്ണചെന്്്ം നി
കൈദനത്്ിലആൈര്യച്പ്ട്്്.

റോർക്്സഹായംമ്ഴ്േനഗ്പോസികളക്്്ംലഭ്യമാക്്ണചമന്്്

റേഷന്്സാധനങ്്ള്്
ദ്ര്പറോഗം
ചെയ്താല്്നടപടി
കോഴിക്ക്ട്:കേഷന്്സാധന
ങ്്ള്്ദ്ര്പകോഗംചെയ്്്ന്്
ത്ശ്രദ്്യില്്ചപട്്ാല്്രിക്്ാ
നടപടി സ്വീകരിക്്്ചെന്്് ജി
ല്്ാസപ്ല്ഓഫീസര്്അേിയി
ച്്്.എ.എ.പൈ./മ്ന്്ഗണനാ
ൈിഭാഗങ്്ളില്്ചപ്്ട്്കേഷന്്കാ
ര്്ഡ്ടെകള്്അൈര്്ക്്ന്ൈദിച്്
കേഷന്സാധനങ്്ള്ൈാങ്്ിൈി
ല്പനനടത്്്ന്്തായിൈ്യാപ
കൊയിപരാതികള്്ലഭിക്്്ന്്
സാഹെര്യത്്ിലാണ് മ്ന്്േി
യിപ്്്.കേഷന്്സാധനങ്്ള്്ദ്
ര്പകോഗംചെയ്്്ന്്ത് ശ്രദ്്
യില്്ച്പ്ട്ന്് പക്്ംനാളിത്
ൈചരൈാങ്്ിയകേഷന്്സാധന
ങ്്ള്ചടൈിലഈടാക്്്ന്്ത്ം
അത്്രംകേഷന്കാര്്ഡ്കള്്
ചൊത്ൈിഭാഗത്്ികലക്്്ൊറ്്്
ന്്ത്മ്ള്്ച്പ്ചടയ്ള്്നടപടി
കള്്സ്വീകരിക്്്ം.
അറ്ത്ളി
ഗ്ഗാമപഞ്്ായത്്്
10ലക്്ംര്പനല്്കി
കോഴികക്്ട:് മ്ഖയ്െശത്്്ിയ്ചട
ദ്രിതാരവ്ാസ നിധിയികലക്്്
അകത്്ളിശഗ്ാെപഞ്്ായത്്്10
ലക്്ംര്പനല്്കി.കലക്റ്്കേറ്്്
കോണ്്ഫേന്്സ്ഹാളില്്ചൊ
ഴില്്ൈക്പ്്്െശത്്്ിടി.പിരാെക്
ഷണ്ന്്ത്കഏറ്്്ൈാങ്്ി.എര
ഞ്്ിക്്ല്്പി.ൈി.എസ്പഹസ്
ക്ള്്ൈിദയ്ാര്്ഥികള്്സൊഹരി
ച്്58,350ര്പയ്ംെശത്്്ിക്്്പക
ൊേി.
ആയ്ർറേദ
ക്്ിനിക്്്കളആരംഭിച്്്
കതഞ്്ിപ്്ലം:പകരച്് ൈ്യാധി
ശ്പതികോധ ശ്പൈരത്്നത്്ി
ച്്് ഭാഗൊയി കെകലശ്പ്് ഗൈ
ച്മ്്്്് ആയ്രകൈദാശ്പശ്തി
യില"സ്ഖായ്ഷ്യംആയ്രര
ക്് "എന്് കപരിലരണ്്് ശ്പ
ക്തയകക്്ിനിക്ആരംഭിച്്്.അ
റ്പത് ൈയസിന് മ്കളില്ള്്
ൈരക്്ായിസ്ഖായ്ഷ്യംഎന്്
കപരില്ം 60ൈയസില താചഴ
യ്ള്്ൈരക്്ായിആയ്രരക്്
എന്്കപരില്ംശ്പക്തയകപാര
ച്്ൈ്യാധിശ്പതികോധെികിത്്
ക്്ായാണ്ഈ ക്്ിനിക്്്കള്
ചടശ്പൈരത്്നം.ക്്ിനിക്്്കള്
ചടൈിരദാരംങ്്ളക്്ായിഗൈ
ച്മ്്്്്ആയ്രകൈദകോസ്പി
റ്്ല്ൊയിബന്്ച്പ്ട്ക കോ
ണ.04832890840
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കരിലദേവ്പര്ിരാഠി
രാപട്്്രരിയമ്െമസപക്ട്്റി
നയുുരൽഹി: രാതഷുുുപതി രാം 
നാഥുരൊവിദുുിണനുുുണസതകുടുുറി
യായിഇരപുുഴണതുുപബുുികുഎ
നുുുർവതുപസസ് ണസലകുുൻ
രോർഡു (പിഇഎസബ്ി) ണച
യർൊൻകപിൽരദവുതതുിപാഠി
ണയനിയെിചുുു.1980ബാചു്ുഐ

എഎസ്(റിടുുരയഡ)ുഓഫിസറാ
ണുഅസം-രെഘാലയരകരറി
ൽണപുുടുുതതുിപാഠി.തപുധാനെതനുുുി
അധയുകുുനായ നിയെനകാരയു
ങുുൾകുുായുളുുകയുാബിനറുു്ക
മുുിറുുിയുരടതാണുകരാർഅടി
സുുാനതുുിലുളുുനിയെനം.

ലോഗികൾ്്ക്്്ഭക്്ണവം്മര്ന്്്മമത്്ിക്്ാന്്ലോലോട്്്;
കണ്്്സംസാരിക്്ാന്ള്്സംവിധാനവം്
തിരുവനനുുപുരം:വചനയിണലവുഹാനിൽുു
ണൊവിഡു19റിരപുുർുുടു്ുണചയതുസെയതു്ുനമുു
ണളഅതുുുതണപുുടുതുുിയഒനുുാണുരൊവിഡു
രോഗികളുണടയടുതുു് ഭകുുെണെതുുിചുു രോ
രോടുുുകൾുു.രോഗവയുാപനമുണുുാകുനുുതിനാ
ൽുുപി.പി.ഇ.കിറുുുൾുുണപുുണടധരിചുു്ൊതതുരെഇ
തുുരം രോഗികളുണടഅടുണതുുതുുാൻുു പറുുു.
ഈണോരുസാഹചരയുതുുിലാണുരോരോടു്ുതരു
ദുു രനടിയത.ു വചനയിലാകാണെങുുിൽുു നമു
കുുുംആകാണെനുു്ഉറചുു്വിരവുസികുുുകയാണു
രകരളവംു.കുടുതൽുുരൊസിറുുീവുരകസുകളു
ളുുകണുുുർുുജിലുുയിണലഅഞുുരകുുണുുിജിലുുാ
രൊവിഡുണസനുുുറിലാണുആരോഗയുതപുവർുുതുു
കണര സഹായികുുാനായി രോരോടുുും രംഗ
ണതുുതുുിയത.ു
ആരോഗയുവകുപുുിണനുുുരനതുതവുതുുിൽുുണച
രമുുരിവിെൽുുരജുയാതിഎഞുുിനീറിംഗുരൊരളജി
ണലവിദയുാർുുതുുികളാണു'വനറുുിംഗൽുു19'രുപ
കൽുുപന ണചയതുത.ുവചനരയകുുാൾുു ണവലുുു
നുുസാരങുുതികവിദയുയാണുഇതിൽുുഉപരോഗി
ചുുിരികുുുനുുത.ുവചനയിൽുു ഭകുുെവംു െരു
നുുുംൊതതുംനൽുുകാനാണുരോരോടുുിണനഉപ
രോഗിചുുത.ുഎനുുാൽുുഇതിൽുുഘടിപുുിചുുതപുരതുയ
കരിസ്രലുുയിലുണടജീവനകുുാരുൊരോബ
നുുുകുുളുൊരോകണു്ുസംസാരികുുാവുനുുതാ
ണ.ു
6രപർുുകുുുളുുഭകുുെവംുണവളുുവംുഅണലുു
ങുുിൽുു25കിരോതഗുാംഭാരംവണരണൊണുുുരൊ

കാനുളുുരരഷിഈരോരോടുുിനുണു്ു.റിരോടു്ു
കൺുുരതുടാളിലുണട ഒരു കിരോെീറുുരോളം രോ
രോടുുിണനനിയതനുുുികുുാനാകംു.രോഗികൾുുകു്ു
ആവരയുൊയഭകുുെവംുെരുനുുുംരോരോടുുി
നുനൽുുകിയാൽുുഅതുകുതയുൊയിഓരോമുറി
യിലുണെതുുികുുും. രോരോടുുിണല വീരിരോ
സിറുുുുംവഴിജീവനകുുാരുൊയിസംസാരികുുാ
നംുരവണറണനുുങുുിലംുആവരയുമുരുടുനുു്അ
റിയാനംുകഴിയംു.ഓരോതവെണതുുയാതതു
യകുു്ുരരഷവംുരോരോടുുിണനഅണുവിമുകുു
ൊകുുിയതിനുരരഷൊണുവീണുുുംഉപരോഗി
കുുുനുുത.ു
ഈ സംവിധാനതുുിണനുുു തപുവർുുതുുരോ
ദഘുാടനംരോരോടുുിണനുുുവീരിരോസംവിധാ
നംവഴിതിരുവനനുുപുരതുു്നിനുുുംആരോ
ഗയുവകുപു്ുെതനുുുിണക.ണക.വരലജഉദഘുാടനം
ണചയതു.ുരൊവിഡുബാധിചുുണചറുവാരഞുുരി
യിണലകുടംുബാഗങുുളുൊയിരോരോടു്ുവഴിെ
തനുുുിസംസാരിചുുു.അവർുുകുു്ആതുുവിരവുാസം
നൽുുകുകയംുെികചുുചികിതുുഉറപുുുവരുതുുി
യതായിഅറിയികുുുകയംുണചയതു.ു
കണുുുർുുജിലുു ണെരികുുൽുുഓഫീസർുു രോ. 
നാരായെനായിക,ുജിലുുരതുപാതഗുാംൊരനജർുു
രോ.ലതീഷ,്ജിലുുസർുുവയലൻുുസ്ഓഫീസർുു
രോ.ഷാജ,ുജിലുുാരൊവിഡുണസനുുുർുുരോര
ൽുുഓഫീസർുുരോ.അജിതകുുൊർുുഎനുുിവർുു
അഞുുരകുുണുുിജിലുുാരൊവിഡുണസനുുുറിൽുുനി
നുുുംപണങുുടുതുുു.

സപ്ര്ിംക്്റിൽ്്രിണറായികക്്തിരര
വീണ്്്ംഹർ്്ജി
ണൊചുുി:അരെരികുുൻുുകമുുനി
യായസത്പുിംകുുറിനുണൊവിഡു
രോഗികളുരടയംു നിരീകുുെ
തുുിൽുു ഇരികുുുനുുവരുരടയംു
വിവരങുുൾുു വകൊറിണയനുു
വിഷയതുുിൽുു അരനുവഷെം
ആവരയുണപുുടു്ുമുഖയുെതനുുുിപിെ
റായി സർുുകുുാരിണനതിണര
വഹരുകുടതിയിൽുു ണൊതു
താതപുരയുഹർുുജി.സവുകാരയുലാ
ഭമുണുുാകുുുക എനുു ലകുുുയ
രുതുണടയാണുമുഖയുെതനുുുിയംു
ഐടി വകുപുുും തപുവർുുതുുിചുു
ണതനുു്ചുണുുികുുാടുുിയാണുവീ
ണുുുംഹർുുജിസെർുുപുുിചുുിരികുുു
നുുത.ുഹർുുജിവഹരകുുടതിഇ
നുുുപരിഗെികുുും.
സത്പുിംകുുർുു വിവാദതുുിൽുു
അരനുവഷെൊവരയുണപുുടുു് ര
ണുുാെണതുുഹർുുജിയാണുവഹ
രുകുടതിയിൽുു എതുുുനുുത.ു
അബുുുൾുു ജബുുാറുദുുീൻുു എനുു

യാളാണു ഹർുുജി നൽുുകിയിടുുു
ളുുത.ുണൊവിഡുബാധിതരുണട
ൌലികാവകാരങുുൾുുസർുുകുുാ
ർുു കവർുുണനുുടുതുുു. കരാർുു
ണൊതുജനതുുിണനുുു സവുകാരയു
തയംു ജീവനംു അപകടതുുി
ലാകുുിണയനുുുംകുറുുകുുാർുുണകുു
തിണര അരനുവഷെതുുിനു ഉ
തുുരവിടെണെനുുുംഹർുുജിയി
ൽുുആവരയുണപുുടുനുുുണു്ു.
മുഖയുെതനുുുിപിെറായിവിജ
യണനയംുരകതദുുുസർുുകുുാർുുഉ
ൾുുണപുുണട 16 രപണരയംുഎതി
ർുുകകുുികളാകുുിയാണുഹർുുജി.
രനരണതുുസൊനവിഷയതുുി
ൽുുബാലുരോപാലകുഷെ്ൻുു
എനുു വയുകുുിയംു അരനുവഷ
െൊവരയുണപുുടുു് വഹരുകുട
തിണയസെീപിചുുിരുനുുു.മുഖയുെ
തനുുുികുുുംഐടിവകുപുുിനുണെ
തിണരയാണുഈഹർുുജിയിലംു
അരനുവഷെംആവരയുണപുുടുുത.ു

അപ്്ീല്്രള്്ി,
മലയ്മയരിരിമച്്ത്്ിക്്്ം
ലണുുൻുു:ബാങുു്വായപുാതടുുിപുുുരകസിൽുുവിരദ
രരതുുകുുുമുങുുിയവിവാദവയുവസായിവിജയു
െലയുഇനുുുയയിൽുുെടങുുിണയതുുാനുളുുവഴിതുറ
നുുു.തണനുുഇനുുുയയിരലകുുുെടകുുിഅയകുുരു
ണതനുുുകാെിചു്ുെലയുസെർുുപുുിചുുഹർുുജിതബുിടുുനി
ണലവഹരകുാുടതിതളുുിയസാഹചരയുതുുിലാ
െിത.ുഇനുുുയൻുുവംരജയായആഭയു
നുുരണസതകുടുുറിതപുീതിപരടുുൽുുഇതു
സംബനുുിചുുഫയലിൽുുഒപുുുവയകുുുു
നുുരതാണടമുനുുുവർുുഷൊയിതബുിടുു
നിൽുുകഴിയുനുുെലയുണയഇനുുുയയി
ൽുു തിരിണചുുതുുികുുും. നടപടികൾുു
രവഗതുുിലാകുുുണെനു്ുഇനുുുയൻുുഎം
ബസി.
കിങുഫിഷർുുഎനുുസവുനുുംവിൊ
നകുുമുുനികുുുരവണുുിവിവിധബാ
ങുുുകളിൽുുനിനു്ു9,000രകാടിരുപവായപുണയടു
തുുതുതിരിചുുടചുുിലുുഎനുുാണുെലയുണകുുതിരായ
രകസ.്രാജയുണതുുഏറുുവംുവലിയെദയുകുുചുുവട
കുുാരൻുകുടിയായിരുനുുെലയു,വായപുകൾുുതിരി
ചുുടയകുുുാൻുുകഴിയാണതപാപുുർുുഹർുുജിയിരലകുുു
നീങുുിയരപുാുഴാണു 2017ൽുു ഇനുുുയയിൽുു നിനുു്
തബുിടുുനിരലകുു്ഒളിചുുുകടനുുത.ുഅവിണടഒളിവി
ൽുു കഴിയുനുുതിനിണട രറായൽുു ണപാലീസിണനുുു
പിടിയിലാവുകയായിരുനുുു.

ഇനുുുയയകുുു്ആവരയുമുളുുസാമുുതുുികകുറുു
വാളിയാണുെലയുഎനുുുചുണുുികുുാടുുിഅനുുുമു
തൽുുഇനുുുയതബുിടുുനുരെൽുുസമുുർുുദംണചലുതുുിവ
രികയായിരുനുുു.എനുുാൽുുതബുിടുുീഷ്രകാടതിയി
ൽുുനിനു്ുഎതിർുുവിധിവാങുുി,അവിണടതുുണനുു
കഴിയുനുുതിനിണട,കഴിഞുുരിസംബറിൽുുെലയു

ണയ ഇനുുുയകുുു വകൊറെണെനുുു
ണവറുു്ുുെിൻുുറുുുുർുുെജിസര്തുടറുു്രകാടതി
ഉതുുവിടുകയംു ണചയതു.ു ഇതിണന
തിരരയാണുെലയുവഹരകുാുടതിണയ
സെീപിചുുത.ു
ഇനുുുയയിണല ജയിലുകൾുു വുതുുി
ഹീനൊണെനുുുംതണനുുഅവിരടകു്ു
അയയകുുുരുണതനുുുൊയിരുനുുുെലയു
യുണടആവരയും.എനുുാൽുുഇനുുുയയി
ണലരകസുകൾഅവിടുണതുുരകാട

തികളംുഗവണമുുനുുുുൊണുനടപടിസവുീകരികുുു
നുുണതനുുുംെലയുണയഇനുുുയയകുുുുവകൊറെണെ
നുുുംവഹരകുാുടതിഉതുുരവിടുകയായിരുനുുു.
െലയുഇനുുുയയിൽുുെടങുുിണയതുുിയാൽുുതിഹാർുുജ
യിലിൽുുപാർുുപുുികുുാനാണുരകതദുുുസർുുകുുാർുുആ
രലാചികുുുനുുത.ുെണറുാുരുസാമുുതുുികകുറുുവാളി
യായനീരവുരൊദിണയയംുഇനുുുയയിണലതുുിചുുു
തിഹാർുുജയിലിലടയകുുുാനാണുപദുുതി.നീരവു
രൊദിയംുഇരപുാുൾുുതബുിടുുീഷ്തടവിലാണ.ു

കൊച്്ിയികേത്്ിയലോൾഫിന്കൾക്്്
ലോക്ഡൗണില്്

സവ്ന്്ംലേഖകൻ
െടുുാരഞുുരി:ണൊചുുിയുണടസുദുുരതീര
രതുുകു്ുരോൾഫിനുകൾവീണുുുംകുടുു
രുതുണട.രാനുുൊയഅനുുരീകുുംഉട
ണലടുതുുരൊണടരോൾഫിനുകൾകുടുു
രുതുണടണൊചുുിഅഴിമുഖരതുുകുു്എ
തുുിയിരികുുയാണ.ു
സാധാരെഈഅഴിമുഖംസദാതി
രകുുിലാണ.ുകപുുലുകളംുരോടുുുകളംു
വളുുങുുളംുജങുുാറുകളംുഎരപുുഴംുക
ടനുുുണൊയണുകുുണുുിരികുുും.എനുുാൽ
രോകുരൗൺതപുഖയുാപിചുുരൊണടരോ
ടുുും െറുുുജലയാനങുുളംുണജടുുികളിലംു
യാർഡുകളിലുണോണകുുയാണ.ു തല
ങുുുംവിലങുുുംഇരമുുിപുുായുനുുജലവാ
ഹനങുുളുണടഅഭാവതുുിൽകടലംുകാ
യലംുഅഴിമുഖവുണെലുുാംരാനുും.ജല
ജീവികൾകു്ുഇതുആനദുുകുുാലവംു.
ഓയിലംുഎണുുയംു ൊലിനയുങുുളംു
കലരാതുുണതളിനീർരോൾഫിനുകളു
ണടവിരോദതുുിനംുവഴിണതളിയിചുുിരി
കുുയാണ.ുരണുുുൊസംമുൻപുെതുുുയബ

നുുനരോടുുിണലണതുൊപുുലുുറിണനുുുഅടി
രയറുുതിണന തുടർനുു് അഴിമുഖണതുു
തുുിയഒരുരോൾഫിൻചതുുിരുനുുു.
ഇരൊണടരോൾഫിൻകുടുുങുുൾഅതപു
തയുകുുൊയി.
എനുുാൽഇരപുുൾഏതാണു്ുഒരുര
സരോളം രോൾഫിനുകളാണുഅഴി
മുഖതുു്എതുുിയിരികുുുനുുണതനുു്ണച
റുവളുുങുുളിൽെീൻപിടികുുുനുുവർപറ
യുനുുു.

വായുവിരലകുു് ഉയർനുുു ചാടികര
െം െറിയുനുു രോൾഫിൻകുടുുതുുി
ണനുുുകാഴചുഏണറെരോഹരം.പരകുു
ഇതു ആസവുദികുുാൻ സഞുുാരികളംു
നാടുുുകാരുെിലുുാതുു അവസുു. രോകു
രൗൊയരൊണടരോർടുുുണൊചുുിടുറി
സം രെഖല വിജനൊണ.ു തങുുളുണട
രോരടുു പകർതുുാൻ ആരുെിണലുുങുുി
ലംുഇവരുണടകരെംെറിയൽനിർബാ
ധംതുടരുകയാണ.ു

കൊച്്ിഅഴിമ്ഖത്്്എത്്ിയഡോൾഫിൻക്ട്്ം.പശ്്ിമകൊച്്ിയികെ
വള്്ക്്ാർപകർത്്ിയചിതര്ം.

സപ്ര്ിംക്്ർകരാർ്്:
ഒളിയമപ്്യത്്
സിരിഐമ്ഖരപര്ം
തിരുവനനുുപുരം:സത്പുിംകുുർകരാറുൊയിബ
നുുണപുുടുുവിവാദങുുൾകുുിണടസിപിഎമുുിനംുമു
ഖയുെതനുുുികുുുണെതിരരഒളിയണമുുയതുുസിപിഐ
മുഖപതതുൊയജനയുഗം.വിവാദംസംബനുുിചുുു
പരസയുതപുതികരെതുുിനുഇതുവണരഘടകകുുി
യായസിപിഐ തപുതികരിചുുിണലുുങുുിലംുപരോ
കുുവിെർുുരനൊണുജനയുഗംനടതുുിയത.ുകമുു
നിയുണട രപരോ, അവരുൊയുളുു സർുുകുുാരി
ണനുുുകരാരോഎടുതുുുപറയാണതയാണുമുഖതപു
സംഗം.
വിവരസമുുദുവയുവസുുയിണലമുലധനരകുുി
കൾുുഇനുുുയയടകുുമുളളവികസവുരരാജയുങുുണളല
കുുുയെിടുകയാണ.ുവിവരസുരകുുയംുസവുകാരയു
തയംുവയുകുുിയുണടയംുരാഷ്തടുതുുിണനുുുയംുസു
രകുുയകുു്ുതപുധാനം.ഇതുുരംമുലധനരകുുിക
ൾുുതങുുളുണടലാഭാർുുതുുികുു്അനുരോജയുൊയ
രാഷ്തടുീയഅനുുരീകുുംസുഷുുികുുുനുുതിനംുനി
ർുുൊയക പങുുുവഹികുുുനുുു.ഈ സാഹചരയു
തുുിൽുുസവുതതനുുുുയം,ജനാധിപതയും,പരൊധികാ
രം,സവുാതരുയരോധംഎനുുീമുലയുങുുൾുുഎങുു
ണനസംരകുുികുുാംഎനുുതുസജീവപരിഗെന

രവണുു വിഷയൊണ-ു മുഖതപുസംഗം വയുകുുൊ
കുുുനുുു. സത്പുിങുു്ളറുൊയുളുു കരാറിണനതിരര
സിപിഐയിൽുു കടുതുു അെർുുഷം നിലനി
ൽുുണകുുയാണുജനയുഗതുുിലുണടവിെർുുരനംപു
റതുുുവരുനുുത.ു
രാറുുരോരെം,അനധികുതപങുുുവയകുുുൽ,
ദുരുപരോഗംഎനുുിവസംബനുുിചുുവാർതുുക
ൾപതിവായിടുുുംരാറുുസവുകാരയുത,സുരകുുിത
തവുംഎനുുിവഅർഹികുുുനുുതപുാധാനയുരതുുണട
ഇനിയംുകെകുുിണലടുതുുിടുുിണലുുനു്ുമുഖതപുസം
ഗതുുിൽപറയുനുുു.'ആധാർ'വയുാപകൊയഎ
തിർപുു് വിളിചുുുവരുതുുിയതു ജനങുുണളസംബ
നുുികുുുനുു വിവരസൊഹരെംസുരകുുിതൊ
യിരികുുുരോ,അതുദുരുപരോഗം ണചയുുണപുുടു
രോഎനുുആരങുുണൊണുുാണ.ുവിവരസവുകാരയു
തയംുവിവരസുരകുുിതതവുവംുഅതുണൊണുുു
തണനുുവയുകുുികളുണടയംുസമുഹതുുിണനുുുയംു
രാഷ്തടുതുുിണനുുു തണനുുയംു സവുാതതനുുുുയം,സുര
കുുിതതവും,പരൊധികാരംഎനുുിവയുൊയിഅ
രഭദയുൊയിബനുുണപുുടുുിരികുുുനുുു-മുഖതപുസംഗം
ചുണുുികുുാടുുി.

ആത്്വിശവ്ാസംഅഹങ്്ാരത്്ിന്
വഴിമാറര്ത:്വി.മ്രളീധരൻ
നയുുരൽഹി:രകതദുുുൊനദണുുങുുൾെറി
കടനു്ുരോകുരൗൺഇളവുകൾതപുഖയുാ
പിചുുസംസുുാനസർകുുാരിണനതിരരരക
തദുുുവിരദരകാരയുെതനുുുിവി.മുരളീധരൻ.
രകരളംവളണരെികചുുരീതിയിൽണൊവി
ഡു തപുതിരോധം നടതുുിണയനുു
ആതുുവിരവുാസംഅഹങുുാരതുുി
നു വഴിൊറരുണതനുു് അരദുുഹം
ണഫയസു്ബുകുുിലുണടചുണുുികുുാ
ടുുി.എനുുാൽ,പിനുുീടുചിലഇളവു
കൾസർകുുാർതണനുുപിൻവലി
ചുുതിണനതുടർനു്ുഅതിണനസവുാ
ഗതംണചയതുംുഅരദുുഹംതപുതിക
രിചുുു.
ണൊവിരിണനുുുവയുാപനംപിടി

ചുുുണകടുുാൻ രകരളതുുിനു കഴി
ഞുുതു രോകരുൗൺ കർരനൊകുുിയ
തുണൊണുുാണ.ു ആ നിയതനുുുെങുുണള
ലുുാം ഇളവുകരോണട നടപുുാകുുുരുപുൾ
അടചുുിടൽഎനുുആരയതുുിണനുുുലകുുുയം
തണനുുഇലുുാതാവുകയാണ.ുഏഴുജിലുുക
ളിൽ ഇളവുകൾ തപുാബലയുതുുിൽ വനുു
രൊണടആളുകൾകുടുുൊയിപുറതുുിറ
ങുുുകയാണ.ുതിരുവനനുുപുരംനഗരാതി

ർതുുികളിൽ നിയതനുുുെം പാളിണയനുു്
വയുകുുൊകുുുനുുതാണു നിരതുുുകളിൽ
കാണുനുുവൻ തിരകു്ു.
രോകുരൗൺണൊതുൊനദണുുങുു
ൾ ലംഘിചുുതിനു ചീഫു ണസതകുടുുറിരോടു

രകതദുുുസർകുുാർവിരദീകര
െംരതടി.ൊർഗരരഖയിൽ
ണവളുും രചർതുുതുഅംഗീ
കരികുുാനാവിലുു.സാമുഹി
കഅകലംപാലിചുുാൽൊ
തതുരെനമുകുു്ഈെഹാൊ
രിണയതുരതുുാനാക.ുരക
രളംവളണരെികചുുരീതിയി
ൽണൊവിഡു തപുതിരോധം
നടതുുിണയനുു ആതുുവി
രവുാസം അഹങുുാരതുുിനു

വഴിൊറരുതുഎനുുാണുഎണനുുുഅഭയുർഥ
ന.ബാർബർരോപുുുകളംുരോടുുലുകളു
െടകുുംകടകണളലുുാംതുറനുുിടുുാൽപിണനുു
രോകുരൗൺണൊണണുുനു്ുതപുരോജനം.
ണൊവിഡുലകുുെങുുളിലുുാതിരുനുുതപു
വാസികു്ുഗൾഫിൽനിനുുുവനു്ു35ദിവ
സൊയരപുുൾരോഗംസുുിരീകരിചുുു.രക
രളംകരുതരോണടഇരികുുെണെനുുമുനുു

റിയിപുുാണുഇതുുരംരകസുകൾനൽകു
നുുത.ുരോഗബാധസാമുഹികവയുാപന
തുുിരലകുു് എതുുാതിരികുുാൻ രോകു
രൗൺ ൊനദണുുങുുൾ കർരനൊയി
പാലിരചുുെതിയാക.ുഇളവുകൾപിൻവ
ലികുുാൻമുഖയുെതനുുുിഅടിയനുുരൊയിഇ
ടണപടെം-മുരളീധരൻആവരയുണപുുടുുു.
ഇതിനുപിനുുാണലയാണുചിലഇളവു
കൾപിൻവലികുുുനുുതായിസംസുുാന
സർകുുാർവയുകുുൊകുുിയത.ുതുടർനു്ു,ചീ
ഫുണസതകുടുുറിയുണടതപുഖയുാപനണതുുസവുാ
ഗതം ണചയുുുനുുുണവനുു് മുരളീധരൻചു
ണുുികുുാടുുി. ബാർബർ രോപുു് തപുവർതുു
നം, ററുുുുറനുുുിൽഇരുനുു് ഭകുുെംകഴി
യകുുുൽഎനുുിവപിൻവലികുുുണെനുുാണു
അറിഞുുത.ുസാമുഹികഅകലംഎതതു
രുതുളംപാലികുുുരുനുഅതതുരുതുളം
സുരകുുിതരാകംു. ഇളവുകൾ ദുരുപ
രോഗംണചയുുുനുുതുഒരുസമുഹണതുുഒ
നുുാണകഅപകടതുുിൽണപുുടുതുുും.അവ
സരോചിതഇടണപടലുകളാണുസർകുുാ
രുകൾനടരതുുണുുത.ുണതറുുുതിരുതുുാൻ
തയാറായതിൽസരതുുഷം-മുരളീധരൻ
പറഞുുു.

<ഇളവ്കൾരിൻവലിച്്തിനനരിന്്ീട്സവ്ാഗതംനചയത്്

സപ്ര്ിംക്്ർകരാറിൽ
മാനദണ്്ങ്്ൾരാലിച്്ില്്:
കക.മ്രളീധരൻ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
രൊഴിരുകുട:ു വിരദര കമുു
നിസത്പുിംകുുറുൊയികരാർഒ
പുുിടുരപുുൾ സവുീക
രിരകുുണുു ൊനദ
ണുുങുുൾസർകുുാർ
പാലിചുുിടുുിണലുുനു്ു
ണക. മുരളീധരൻ
എംപി.രോകുരൗ
ൺകഴിഞുുാൽക
രാറിണനതിരരതപുതി
പകുുംതപുതയുകുുസ
െരതുുിനിറങുുും.മു
ഖയുെതനുുുിണയണകുു
ണുു് െറുപടി പറയി
കുുും.ഇനുുുയയിൽനിനുു്ണൊ
ണുുുരൊകുനുു െരുനുു്അണെ
രികുു തിരിണക ഇനുുുയയിരല
കുുുതണനുുണൊണുുുവരംു.ക
രാറിണനുുുവസത്ുതകൾപുറ
തുു് ണൊണുുുവരാൻ സിബി
ഐ അരനുവഷെം നടതുു
െം. രൊൺുുതഗുസ് ഇകുുാരയു
തുുിൽുുഏതറുുംവണരയംുരൊ
കംു- മുരളീധരൻുു വാർതുുാ

സരമുുളനതുുിൽപറഞുുു.
പിെറായിആയിരുനുുിലുു
മുഖയുെതനുുുിണയങുുിൽ രകരള
തുുിലുളുുവണരലുുാം ണൊവി

ഡുബാധിചുു്െരി
രചുുണനഎനുു്വ
രുതുുാനാണുഎ
ൽരിഎഫു തരു
െം.യുരിഎഫാ
യിരുനുുു ഭരിചുു
ണതങുുിൽകാസർ
രോഡു അതിർ
തുുിയിൽ ചികി
തുുകിടുുാണതആ
ളുകൾ െരികുുി

ലുുായിരുനുുു. കാസർരോഡു
ണെരികുുൽരൊണളജുസെയ
ബനുുിതൊയി പുർതുുിയാ
കുുുനുുതിൽസർകുുാർപരാജ
യണപുുടുുു.വവകീടു്ുആറുെെി
കുു്ജനങുുൾവാർതുുാചാന
ലുകൾകുുുമുനുുിൽജനങുുൾ
ഇരുനുുതുമുഖയുെതനുുുിണയകാ
ൊനലുു,എതതുരപർകുു്ണൊ
വിഡു ബാധിചുുു എനുുറിയാ

നാണ.ുണക.കരുൊകരൻമു
ഖയുെതനുുുിയായിരിണകുുഎംഎ
ൽഎൊർകുു്ടിവിനൽകുനുു
തിണനഎതിർതുുസിപിഎം
സത്പുിംകുുറിണനുുുസൗജനയുംക
ണുുരപുുൾവീണ.ു
ഓഖിയംുനിപയംുരണു്ുതപു
ളയവംുവനുുിടുുുംരാറുുവക
കാരയുംണചയുുാൻസിരിറുുിണന
സജുുൊകുുാതിരുനുുതു ദുരു
ഹൊണ.ുഈ ഇടപാടിൽ മു
ഖയുെതനുുുിഅരനുവഷെംരനരി
ടെം.മുഖയുെതനുുുിയുണടകുടംു
ബാംഗങുുണള വിെർരികുുരു
ണതനുു് പറയുനുു സിപിഎം,
യുരിഎഫു ഭരെ കാലതുു്
സവുീകരിചുുനിലപാടുഓർെികുു
െം.
മുഖയുെതനുുുിപിെറായിവി
ജയൻതപുധാനെതനുുുിനരരതദുുു
രോദിയുണട കാർബൺ രൊ
പുുിയാണ.ു . രകസ്നിയെപര
ൊയംുരാഷ്തടുീയൊയംുരനരി
ടുണെനുുും മുരളീധരൻ പറ
ഞുുു

കവചംതീര്്ക്്ാന്ള്്
സിരിഎംപേ്മം
ആത്്ഹതയ്ാരരം:
മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സത്പുിംകുുള
ർുുരാറുുഇടപാടിൽുുമുഖയുെതനുുുി
പിെറായിവിജയനുരാതഷുുുീയ
കവചംതീർുുതു്ുതപുതിരോധി
കുുാനുളുുസിപിഎംരനതുതവു
തുുിണനുുുനിലപാടുആതുുഹ
തയുാപരൊണെനു്ുണകപിസി
സിതപുസിരനു്ുുമുലുുപുുളുുിരൊ
ചതദുുുൻുു.
സിപിഎംഇതുവണരസവുീകരി
ചുുുവനുുിടുുുളുുരാറുുാരോർുുചുു
യംുസരംകുുെവംുസംബ
നുുിചുുുളുുനിലപാടുകണളത
ളുുിയാണുമുഖയുെതനുുുിരൊർുുപുു
രററു്ുതാതപുരയുങുുരോടുരച
ർുുനുുുനിൽുുകുുുനുുനിലപാടു
സവുീകരിചുുത.ുസിപിഐഎ
നുുുംഇതുുരതപുശുനങുുളിൽുു
എടുകുുുനുുനിലപാടുണൊതു
സമുഹംഅഗീകരിചുുിടുുുണു്ു.
അതുണൊണുുുതണനുുസിപി
ഐമുഖപതതുതുുിണലരലഖനം
രൊൺുുതഗുസ്സവുാഗതംണചയുുു
നുുു.പണകുുഅതയുനുുംഅപക
ടരൊയരാറുുാകചുുവടതുുിണന
തിണരസിപിഐൌനംതുടരു
നുുതുഒടുുുംഭുഷെെണലുുനുുും
മുലുുപുുളുുി.

ലോക്ഡൗൺലംഘിച്്്വാഹനങ്്ൾ;
മ്ന്്റിയിപ്്്മായിമനത്്്ി

സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ണൊചുുി:രോകുരൗൺഇളവുകൾനിലവിലിലുുാതുു
എറൊകുളംജിലുുയുണടവിവിധഭാഗങുുളിൽനിരോ
ധനാജുുലംഘിചുുുവാഹനങുുൾകുടുുരുതുണടനിര
തുുിലിറങുുി.രോടു്ുസര്ൊടുുുകളായിസർകുുാർതപുഖയുാ
പിചുുണൊചുുിരൊർരപുുരറഷൻപരിധിയിലംുകണണുു
യനുർ രോഡുകടനുുു രൊകുനുുമുളവു
കാടുപഞുുായതുു്പരിധിയിലംുഉൾണപുു
ണടതിരകുുനുഭവണപുുടുുു.ഇരതതുുുടർനുുു
ജിലുുയിൽയാണൊരംുഇളവംുനിലവിൽ
ഇണലുുനുുവിരദീകരെൊയിെതനുുുിവി.എ
സ.് സുനിൽകുൊർ തണനുു രംഗണതുു
തുുി.
രാവിണലമുതൽഇരുചതകുവാഹനങുു
ൾണുകുപുുംകാറുകളംുധാരളൊയിനിര
തുുിലിറങുുിയതാണു ണൊലീസിനു തല
രവദനയായത.ുഓറഞു്ുഎവിഭാഗതുുിൽ
ണപുുടുുഎറൊകുളംജിലുുയകുു്ുഇളവുകൾബാധകെലുു.
ഇതുകെകുുിണലടുകുുാണതയാണുവാഹനങുുൾഓടുും
തുടങുുിയത.ുആലുവമുടുുംണെണതുൊരറുുുുഷനുസെീപം
രോരിൽബാരിരകുുഡുതീർതുുുപരിരോധിചുുരരഷ

ൊണുവാഹനങുുൾണൊലീസ്കടതുുിവിടുുത.ുഇരൊ
ണട,മുടുുതു്ുവാഹനങുുളുണടനീണുുനിരരുപണപുുടുുു.ക
ണണുുയനുർരോഡുവഴിണൊചുുിയിരലകു്ുവരുനുുവാഹ
നങുുൾരോൾഗാടുുികുുുസെീപംതടഞുുുപരിരോധി
ചുുു.രാവിണലരോരിൽവൻതിരകുുായിരുനുുു.ണൊലീ
സ്പരിരോധനരകുുൊയരൊണടഉചുുരോണടവാഹ

നങുുളുണടവരവുകുറഞുുു.
അനാവരയുൊയി പുറതുുിറങുുിയതായി രോധയു
ണപുുടുുവാഹനങുുൾണൊലീസ്കറുുുുരിയിണലടുതുുു.െ
റുുുചിലവാഹനങുുൾതിരിചുുയചുുു.ണൊചുുിനഗരതുുി

ലംുകഴിഞുുദിവസങുുളതിനരകുുാൾതിരകുുനുഭവ
ണപുുടുുു.കുടുതൽപലചരകുുുകടകളംുപഴം,പചുുകുുറി
കടകളംുതുറനുുുതപുവർതുുിചുുു.എംജിരോരിനുഇരു
വരവംുഒരടുുണറകാറുകൾപാർകുു്ണചയതുിരികുുുനുു
തുകാൊൊയിരുനുുു.കലുർ,പാലാരിവടുുംഎനുുിവി
ടങുുളിലംുതിരകുുനുഭവണപുുടുുു.ബാങുുുകളിലംുകുടുത

ൽആൾകുുാർഎതുുി.
രോടുു്സര്ൊടുു്രെഖലയിൽുുതപു
രവരനംരണുു്എൻുുതടുി,എകുസിറുു്
രൊയിനുുുുകളായിനിജണപുുടുതുുു
ണെനുുുെതനുുുിസുനിൽകുൊർവയു
കുുൊകുുി.രോടു്ുസര്ൊടുുുകളിരല
കു്ുആവരയുരസവനങുുൾഒഴിണക
യുളുുയാതതുഅനുവദികുുിലുു.ബാ
രിരകുുഡുകളംു ണൊലീസ് ണച
കുു്രൊസുുുുുകളംുസുുാപികുുും.ഇ
രുചതകുവാഹനങുുളിൽുുകുടംുബാം

ഗങുുൾഒനുുിചു്ുയാതതുണചയുുാൻഅനുവദികുുിലുു.പുറ
തുുിറങുുുനുുവർുു ൊസക്ു നിർുുബനുുൊയംു ധരികുു
െം.അലുുാതുുവർുുണകുുതിരരനിയെനടപടിസവുീകരി
കുുും-െതനുുുിപറഞുുു.

നനട്മ്്ാനേരിയിൽഇന്്്നോക്്്പര്ിൽ
ണൊചുുി:ണനടുമുുാരരരിരാജയുാനുുരവിൊനതുുാവളംതുറകുുുനുുതുസംബനുുിചുു
തീരുൊനങുുൾുുആയിടുുിണലുുങുുിലംു,വിൊനതുുാവളംതുറനുുതിനുരരഷമുളുുകാ
രയുങുുൾുുസംബനുുിചുുവിരദൊയതയാണറടുപുുുകൾുുനടതുുിവരികയാണെനുുുംെ
തനുുുിവി.എസ്സുനിൽുുകുൊർുു.ഇതിണനുുുഭാഗൊയുളുുരോകതുരുിൽുുണോവുുാഴചുനട
തുുും.തപുവാസികൾഎതുുിതുുുടങുുിയാൽഅവണരഎങുുണനപരിരോധികുുെ
ണെനുുുംപുറരതുുകു്ുഇറകുുെണെനുുതംുതരുിലുുിൽഉൾണപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.

പര്തിരക്്ത്്ിന്്്ത്
ക്ല്ക്്ിക്്്ത്്്:
ജനതാദൾ(എസ)്
തിരുവനനുുപുരം:ആശുപ
തതുിവരാനുുയിൽകുലുകുുി
കുുുതു്ുനടതുുുനുുവരായി
തപുതിപകുുംഅധഃപതിചുുി
രികുുുകയാണെനു്ുജനതാദ
ൾ(എസ)്പാർലണെനുുുറിപാ
ർടുുി.ഒരുെഹാൊരിണകുുതി
രരപടണൊരുതുരപുുൾത
രംതാെരാഷ്തടുീയആരോ
പെകുുചുുവടതുുിനുതപുതിപ
കുുംതരുെികുുുനുുതുപരിഹാ
സയുൊണ.ുസത്പുിംകുുർകരാ
റുൊയിബനുുണപുുടു്ുപുകെറ
സുഷുുികുുാനാണുതപുതിപ
കുുരനതാകുുളംുെറുുുംപരി
തരുെികുുുനുുത.ു
കരാറിരമുുൽസംസുുാന
സർകുുാരിനുയാണൊരുസാ
മുുതുുികബാധയുതയുെിണലുു
നു്ുവയുകുുൊയിടുുുംഅഴിെ
തിആരോപെംഉനുുയി
കുുുനുുതുകാണുരപുുൾ
രോരതണനുുണൊതുകിനു
കൗതുകംഎനുുുപറരയ
ണുുിവരംു.
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കൊവിഡ്ൊലകത്്ചിലആയ്ധങ്്ള്്

രാജയ്ംലകാവിഡ്ഭീതിയിോലണങ്്ിലം്ലദേീയ,തപ്ാലദേികതേത്്ി
ല്്പരസ്പരംപഴിൊര്ന്്ത്വയ്ാപകമാ
യിത്ടര്ന്്്.ലകതദ്്്സര്്ക്്ാരിലനഒര്
ക്ട്്ര്്വയ്ാപകമായികലല്്റിയ്ന്്്.സം
സ്്ാനങ്്ളിലേസ്്ിതിയം്മ റിച്്ല്്.എ
ല്്ാസംസ്്ാനങ്്ളിലം്ഭരിക്്്ന്്സ
ര്്ക്്ാരിലനതിലരര്ക്്വിമര്്േനംനട
ക്്്ന്്്.ഇതിനിടയിോണ്ജാതിതിരിച്്്
ള്്ആലക്്പം.ഈഭീതിജനകമായകാേ
ത്്്ംനടക്്്ന്്ഇത്്രംതപ്വ്ത്്ികള്്
രാജയ്ത്്ില്്്ആലരാഗയ്കരമായലകട്്്റ
പ്്ിലനലദഷകരമായിബാധിക്്്ം.
ലഫതബ്്വരിഅവസാനവാരംഅലമരി

ക്്ന്്തപ്സിഡ്്്്ലഡാണളഡ്തട്ംപ്ഇ
ന്്്യയില്്പറന്്ിറങ്്ിയലപ്ാ്ള്്അവിലട,
അലമരിക്്യില്്ലകാവിഡ്ലരാഗംസ്്ിരീ
കരിച്്മന്ഷയ്ര്ലടഎണ്്ംന്റിലനാട്അ
ട്ക്്്കയായിര്ന്്്.അ ന്്്ലകാണ്്തഗ്സ്
ലനതാവ്രാഹ്ല്്ഗാന്്ിഡല്്ഹിയില്്
മാധയ്മങ്്ള്്വഴിരാജയ്ത്്ിന്അപകട
സ്െനനല്്കിയിര്ന്്്എന്്ത്വാസത്
വമാണ.്ലോകപരിെയമ്ള്്േേിതര്
രം്ലകാവിഡ്കവറസില്്്അപകടകര
മായവരവിലനരാജയ്ത്്ിന്മ്ന്്ില്്അവ
തരിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.പലക്്അതിന്ലകതദ്്്സ

ര്്ക്്ാര്്ലെവിലകാട്ത്്ില്്എന്്വീഴെ്
തിരിഞ്്്ലനാക്്ിയാല്്ലബാധയ്ലപ്്ടം്.
പാര്്േലമ്്്്സലമ്്ളനംമാര്്ച്്്മാസം

സജീവമായിനീണ്്ത്വയ്ാപകതപ്തിലഷ
ധത്്ിന്ഇടനല്്കി.രാജയ്ംആലരാഗയ്
അടിയന്്രാവസ്്തപ്ഖയ്ാപിക്്ണലമ
ന്്്ലകരളസര്്ക്്ാര്്ആവേയ്ലപ്്ട്്ിര്
ന്്്.പേസംസ്്ാനങ്്ളം്ലോകരാജയ്
ങ്്ളില്്പടര്ന്്കവറസിലനഭ
യലത്ാ്ലടലനാക്്ിക്്ണ്്്.
ലകരളവം്ലഗാവയം്നടപ
ടികള്മായിമ്ലന്്റി.ലക
തദ്്്ആലരാഗയ്വക്പ്്്രാ
ജയ്ത്്്നിയതന്്്ണങ്്ള്്
മാതത്ംലകാണ്്്വന്്്.
മാര്്ച്്്10ന്ലകരളം

േക്്മായനടപടികള്
മായിമ്ന്്ിട്്ിറങ്്ി.പി
ന്്ാലേമറ്്്സംസ്്ാനങ്്
ളില്്ആലരാഗയ്തപ്വര്്ത്്ക
ര്്കവറസ്പരക്്്ന്്ത്തടയാ
ന്്നടപടികലളട്ത്്്.തമിഴന്ാട്്ില്്
ലറാഡര്കിേിര്ന്്്ഇ ഡ്്േിതിന്്്ന്്ആ
ലരാഗയ്മതന്്്ിയ്ലടലഫാലട്്തപ്ദര്്േിപ്്ിച്്്,
തപ്തിലരാധതപ്വര്്ത്്നത്്ിന്തമിഴന്ാട്
ലമാഡല്്കണ്്്പഠിക്്ണലമന്്്പറഞ്്്
ലകരളത്്ില്്്നടപടികലളപരിഹസിക്്്
കയ്ണ്്ായി.പലക്്ഇലപ്ാ് ള്്ലകാവിഡ്
ലരാഗികള്ലടഎണ്്ംലകാണ്്്തമിഴന്ാട്
രാജയ്ത്്ിന്തലന്്ഭീഷണിഉയര്്ത്്്ന്്്.
ലകാവിഡ്ലരാഗംരാജയ്ത്്്പടര്്ന്്്പി

ടിക്്്ന്്അവസരത്്ിോണ്മധയ്തപ്ലദശ്
സര്്ക്്ാരിലനഅട്്ിമറിച്്്േിവരാജ്സിങ്

ൌഹാന്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയായിച്മതേലയറ്്
ത.്ഇതിന്പിന്്ാലേപാര്്േലമ്്്്സലമ്്
ളനംനിരത്്്ിവയക്്്ാനം്,രാജയ്ംലോക്
ഡൗണിലേക്്്ലപാകാനം്തീര്മാനമാ
യി.ലവ്യാമയാനലമഖേയം്ലറയല്്,ലപാത്
ഗതാഗതമാര്്ഗങ്്ളം്നിര്്ത്്ോക്്ിയത്
കവറസ്വയ്ാപനത്്ിന്തടയിട്്്എന്്്
തലന്്പറയണം.

ലകതദ്്്സര്്ക്്ാര്്സംസ്്ാന
സര്്ക്്ാര്കള്്ക്്്നല്്കാന്്
തപ്ഖയ്ാപിച്്ധനസഹായ
ത്്ില്്്കണക്്്രാജയ്ം
കൗത്കലത്ാ്ലടയാണ്
കണ്്ത.്രാഷ്തട്ീയൊയ്
വ്ലനാക്്ിധനസഹാ
യംനല്്കിയത്വയ്ാപ
കതപ്തിലഷധത്്ിന്
സാഹെരയ്ലമാര്ക്്ി.
ലകാവിഡ്തപ്തിലരാധതപ്

വര്്ത്്നത്്ിന്തടസമായി
തപ്ാലദേികവിേവ്ാസങ്്ളം്നി

രക്്രതയം്വയ്ാജവാര്്ത്്കളം്കാ
രണമായിഎന്്്ംപറലയണ്്ിയിരിക്്്ന്്്.
തമിഴന്ാട്്ില്്ലജല്്ിലക്്ട്്്കാളയ്ലടഅ
ന്്്യകര്്മങ്്ളില്്പലങ്്ട്ക്്ാന്്മ്വായിര
ത്്ിലേലറലപര്്ക്ടിയതം്,രാജയ്ത്്ില്്്
പേലമഖേകളിലം്ഇതരസംസ്്ാനലതാ
ഴിോളികള്്ലതര്വില്്ക്ട്്മായിഇറങ്്ി
യതം്,നിസാമ്ദ്്ീനതബ്േീഗ്മരക്്സി
ലേസലമ്്ളനത്്ിലപലങ്്ട്ത്്വരആ
ലോഗയ്പരിലോധനയക്്്്ക്ട്്ാക്്ാലത
രാജയ്വയ്ാപകമായികറങ്്ിനടന്്തം്െിേ
ഉദാഹരണങ്്ള്്മാതത്ം.

ലകരളംആലരാഗയ്രംഗത്്്മാത്കയായ
തിലഎല്്ാമേയാളിക്്്ംഅഭിമാനി
ക്്ാം.ഇത്ലകാവിഡ്കാേത്്്നടന്്തപ്
വര്്ത്്നങ്്ള്്ലകാണ്്്മാതത്ംേഭിച്്തല്്.
കാോകാേങ്്ളായിതപ്ാഥമികാലരാഗയ്രം
ഗത്്്നലകിയതേ്ദ്്യം്വികസനവം്ഒ
ര്കാരണമാണ.്തക്ിസത്യ്ന്്മിഷിനറിമാ
രനല്്കിയസംഭാവനയം്എട്ത്്്പറയ
ണം.ലകരളസര്്ക്്ാര്്തപ്തിലരാധതപ്വ
ര്്ത്്നത്്ില്്മികച്്നടപടികളാണ്സവ്ീ
കരിച്്ലതന്്ത്വിസമ്രിക്്ാനം്സാധി
ക്്ില്്.ദീര്്ഘവീക്്ണലത്ാ്ലടയ്ള്്നട
പടികളം്അച്്ടക്്മ്ള്്തപ്വ്ത്്ിയം്വി
ജയത്്ിന്കാരണമായി.ഇത്ലോകാലരാ
ഗയ്സംഘടനയടക്്ംഎല്്ാവരം്അംഗീക
രിച്്്.ലകതദ്്്സര്്ക്്ാരം്,ലകതദ്്്ആലരാഗയ്
മതന്്്ാേയവം് പരസയ്മായിഇത്തപ്ഖയ്ാപി
ക്്്കയം്ലെയത്.്
ലകരളസര്്ക്്ാരിന്ലകാവിഡ്തപ്തി

ലരാധതപ്വര്്ത്്നത്്ിന്കകയടികിട്്ിയ
തിലആേങ്്യ്ണ്്ായത്തപ്തിപക്്ത്്ി
നാണ.്സത്പ്ിംഗ്്ര്്അഴിമതിഒര്മികച്്
ആയ്ധമായിഅവര്്എട്ത്്്.അത്ഉയ
രത്്ിലക്്ണ്്്വന്്തിന്പിന്്ില്്ഡാറ്്
അനേറ്്ികസ്്രംഗത്്്സമാനമായിതപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്ഇടത്പക്്അന്ഭാവമ്ള്്
മലറ്ാ്ര്മേയാളിയ്ലടസ്്ാപനമാലണ
ന്്ാണ്പറയ്ന്്ത.്അവരം്ഈലജാേി
ക്്ായിതേ്മംനടത്്ിയിര്ന്്തായിഅറി
യ്ന്്്.കകയില്്നിന്്്നഷ്്ലപ്്ട്്കരാ
റാണ്വിവാദങ്്ള്്ക്്്കാരണലമന്്്ച്
ര്ക്്ം.

രര്തിതോധക്ത്്ിവയപ്്്്െളം്തെരളവം്
തോ.തോഹന്്ദാസ്നായര്്തപ്തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്കള്്നമ്്്ലട

ലോത്ജനാലോഗയ്രംഗത്്ിന്ന
ല്്കിയസംഭാവനകലളപ്്റ്്ിജനങ്്ള്്ഏറ്്
വം്ലോധവാന്്ാരാണിലപ്്ള്്.ലൊലോണ
കവറസിലനതിരായിഒര്ഫേതപ്ദമായവാ
ക്സിന്്വികസിപ്്ിച്്ിര്ലന്്ങ്്ില്്എന്്്ആ
തഗ്ഹിക്്ാത്്വരില്്.ഇതിേധികംആലോഗയ്
തപ്ശ്നങ്്ളാണ്പണ്്്കാേത്്്വസ്രി,അ
ഞ്്ാംപനി,ഡിഫത്ീരിയ,ലടറ്്നസ,്ലോളി
ലോത്ടങ്്ിയലോഗങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്ിയിര്ന്്
ത്എന്്്പറയ്ലപ്്ള്്വിേവ്സി ക്്ാന്്മടി
കാണിച്്ിര്ന്്പേര്്ക്്്ംഅത്േരിയായിരി
ക്്ാലമന്്്ഇലപ്്ള്്ലോന്്്ന്്്ണ്്്.

അലതസമയംലോക്്്ഡൗണ്്കാരണം
നമ്്്ലടറ്ട്്ീന്്തപ്തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്കള്്
മ്ടങ്്ിലപ്്ക്ന്്സാഹെരയ്മാണ്ഇന്്്ള്്
ത.്ഏകലദേംഒര്മാസത്്ിലേലറയായിഈ
സാഹെരയ്ംഉര്ത്്ിരിഞ്്ിട്്്.തപ്തിലോധക്
ത്്ിലവ പ്്്കള്്ദീര്്ഘനാളലത്്ക്്്ഒഴിവാ
ക്്്ന്്ത്ദ്രവയ്ാപകമായതപ്തയ്ാഘാതങ്്ള്്
സ്ഷ്്ിക്്ാന്്സാധയ്തയ്ണ്്്.ലോവിയറ്്്യ്
ണിയല്്്പതനലത്്ടന്ബന്്ിച്്്ഇത്്രം
ഒര്സാഹെരയ്മ്ണ്്ായലപ്്ള്്,1992ല്്പതി
നായിരക്്ണക്്ിന്ആള്്ക്്ാര്്ക്്്ഡിഫത്ീ
രിയബാധഉണ്്ായത്െരിതത്ത്്ില്്ലരഖലപ്്
ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.മിക്്മാതാപിതാക്്ളം്തങ്്
ള്ലടക്ട്്ികള്ലടതപ്തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്
കള്്മ്ടങ്്ിയതില്്ആേങ്്ാക്േരാണ.്പേ
രം്ആലോഗയ്തപ്വര്്ത്്കലരവിളിച്്്ഈ
ആേങ്്പങ്്്വയക്്്്ന്്്ണ്്്.
ക്ത്്ിലവപ്്്എട്ക്്ാന്്വീട്്ില്്നിന്്ിറ

ങ്്ണം.ആശ്പതത്ിയിലോസബ്ലസ്്്റി
ലോലോകണം.പേയിടങ്്ളിലം്ോരീരിക
അകേംപാേിക്്്ന്്തില്്തടസംലനരിടാം.
യാതത്ാസൗകരയ്ങ്്ള്്ക്റവ.്അലോഗയ്തപ്വ
ര്്ത്്കര്മറ്്്പേതപ്വര്്ത്്നങ്്ളിലം്മ്ഴ്
കിയിരിക്്്ന്്്.അത്ലൊണ്്്തലന്്ക്റ്്മറ്്
രീതിയില്്ഈസമയത്്്ക്ത്്ിലവപ്്്പരി

പാടിനടത്്ിലക്്ണ്്്ലോകാന്്പറ്്്ലോഎ
ന്്ആേങ്്.ത്ടങ്്ിനിരവധികാരണങ്്ള്്
കാരണംലോക്്്ഡൗണ്്കാേത്്്ക്ത്്ിവ
യപ്്്്കള്്നിര്്ത്്ിവച്്ിരിക്്്കയായിര്ന്്്.

ഇങ്്പനക്ത്്ിവയപ്്്്െള്്
വവെിയാൽ്്ക്ഴപ്്മ്തട്?്
തപ്സവിച്്ഉടലനയ്ള്്BCG, Hepatitis. B,

ലോളിലോത്ള്്ിമര്ന്്്എന്്ിവഇലപ്്ളം്
ലൊട്ക്്്ന്്്ണ്്്.നമ്്്ലടനാട്്ില്്6,10,14
ആഴെ്കളില്്എട്ക്്്ന്്ക്ത്്ിലവപ്്്പേ
വികസിതരാജയ്ങ്്ളിലം്എട്ക്്്ന്്ത്2,4,
6 മാസങ്്ളിോണ.്ജനസാതദ്്്തക്റഞ്്,പ
കര്്ച്്വയ്ാധികള്്ക്റഞ്്നാടായതിനാോ
ണ്അവര്്ക്്്അങ്്ലനലെയ്്ാന്്പറ്്്ന്്ത.്
ക്ട്തല്്തപ്തിലോധേക്്ിേഭിക്്്കഈ
രീതിഅന്വര്്ത്്ിച്്ാോണ.്
നമ്്്ലടരാജയ്ലത്്സ്്ിതിഅങ്്ലനയല്്.

ജനസാതദ്്്തക്ട്തോയത്കാരണവം്ലോ
ഗവയ്ാപനസാധയ്തക്ട്തോയതിനാലം്െി
േലോഗങ്്ള്്ക്്്ള്്ക്ത്്ിലവപ്്്കള്്നമ്്
ള്്ഇത്്ിരിലനരലത്്ലൊട്ക്്്ന്്്ലവന്്്
മാതത്ം.അത്അങ്്ലനതലന്്ത്ടര്ന്്താ
ണ്േരിയം്.

ഇലപ്്ഴലത്്സാമ്ഹികസാഹെരയ്ങ്്
ള്്ആലകമാറിയിരിക്്്കയാണ.്മന്ഷയ്ല്്്
െേനങ്്ളാണ്പകര്്ച്്വയ്ാധികള്്പകര്ന്്
തിന്ഏറ്്വം്വേിയകാരണങ്്ളിലോന്്്.ഇ
ലപ്്ഴലത്്സവിലേഷസാഹെരയ്ത്്ില്്അ
തിന്ള്്സാധയ്തവളലരക്റവാണ.്വീട്ക
ളിലേക്്്അതിഥികള്്ആരം്വര്ന്്ില്്,ക്
ഞ്്്ക്ട്്ികള്്പ്റത്്്ലോക്ന്്ില്്,ോരീരി
കഅകേംപാേിക്്ലപ്്ട്ന്്്,മ്തിര്്ന്്വര്്
മാസ്ക്ഉപലോഗിക്്്ന്്്,കകകഴ്ക്ന്്്,
ഇക്്ാ രയ്ങ്്ലളല്്ാംവാക്സിന്്എട്ത്്ിട്്ിലല്്
ങ്്ില്്ക്ടിലോഗാണ്ബാധഉണ്്ാകാതിരി
ക്്ാന്്ഏലറക്്്ലറസഹായകരമാണ.്
ലൊലോണലക്്തിരായയ്ദ്്ംഏതാനം്

ആഴെ്കള്്ലൊണ്്്തീരില്്.മാസങ്്ലോളം

നീണ്്്നില്്ക്്്ംഅത.്അതത്യം്നാള്്തപ്
തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്കള്്ലൊട്ക്്ാതിരി
ക്്്ന്്ത്നല്്താവില്്.സമ്ഹത്്ില്്വേി
ലോര്േതമാനംക്ഞ്്്ങ്്ള്്ദീര്്ഘനാള്്
വാക്സിന്്എട്ക്്ാലതവര്ലപ്്ള്്അത്
ലഹര്്ഡ്ഇമയ്്ണിറ്്ിലയബാധിക്്്കയം്ലോ
ഗവയ്ാപനസാധയ്തഉണ്്ാവ്കയം്ലെയ്്്ം.

അതിനാല്്നമ്ക്്്ഈലോക്്്ഡൗണി
നിടയിലം്തപ്തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്കള്്പ്
നരാരംഭിലച്്പറ്്്.ലോകംമ്ഴ്വന്്ലൊലോ
ണയാല്്നിശ്്േമായിരിക്്്ന്്ഈഘട്്ത്്ി
ല്്വാക്സിന്കള്ലടേഭയ്തയം്വരം്മാസ
ങ്്ളില്തപ്ശ്നമാകാന്്സാധയ്തയ്ണ്്്.
അതപ്്ള്്ഇനി...?
ലകരളസര്്ക്്ാര്്തപ്തിലോധക്ത്്ിലവ

പ്്്കള്്അട്ത്്ആഴെ്മ്തല്്പ്നരാരംഭി
ക്്ണലമന്്തീര്മാനംഎട്ത്്ിട്്്ണ്്്.അതി
ന്ള്്മാരഗനിരലദേങ്്ളം്നല്്കിയിട്്്ണ്്്.
അവിലടലോത്ജനങ്്ളം്ആലോഗയ്തപ്വ
ര്്ത്്കരം്തേ്ദ്്ിലക്്ണ്്കാരയ്ങ്്ള്്,

1. തപ്തിലോധക്ത്്ിവയപ്്്്വീണ്്്ംആരം
ഭിച്്്എന്്്കര്തി,അട്ത്്ദിവസംഎവിലട
ലയങ്്ിലം്ഓടിലപ്്യിക്ത്്ിലവപ്്്എട്ക്്ാ
ന്്നില്്ക്്ര്ത.്ലകരളത്്ില്്ലൊവിഡ1്9
ലകസ്കള്്ക്റഞ്്്വര്ന്്ത്സതയ്ം.എങ്്ി
ലം് ഒട്്്ംജാതഗ്തക്്്റവ്പാടില്്.ലൊവിഡ്തപ്
തിലോധത്്ിന്ലെലയ്്ണ്്കാരയ്ങ്്ലളപ്്റ്്ിന
ല്്അവലോധമ്ണ്്ായിരിക്്ണം."ലത്ബക്്്ദി
ലെയന്്്'നിര്്ലദ്്േങ്്ള്്പാേിച്്ിരിക്്ണം.

2. ഓലോസബ്ലസ്്്റിന്കീഴിലം്ക്
ത്്ിലവപ്്്എട്ക്്ാന്ള്്ക്ട്്ികള്്ആലോ
ലക്്എന്്തില്്്േിസ്്്്്ണ്്ാവം്.അവലരല്്ാം
ഇലപ്്ള്്അവരവര്ലടവീട്കളില്്തലന്്
കാണ്കയം്ലെയ്്്ം.ബന്്ലപ്്ട്്JPHN അ
ലല്്ങ്്ില്്ആോവര്്ക്്ര്്അവലരലയല്്ാം
ലോണ്്വഴിബന്്ലപ്്ടണം.ആവേയ്ലമങ്്ി
ല്്രക്്കര്്ത്്ാക്്ള്്ക്്്അവലരതിരിച്്്ം
ബന്്ലപ്്ടാം.

3. ക്ത്്ിലവപ്്്,എവിലടലവച്്്മ്ടങ്്ിലോ
അവിലടനിന്്്ംപ്നരാരംഭിക്്ണം.എട്ത്്
ലോസ്വീണ്്്ംഎട്ലക്്ണ്്ആവേയ്മില്്.

4. കഴിയ്ന്്തം്ക്ത്്ിലവപ്്ിന്ള്്ക്ട്്ി
കള്ലടരക്്ിതാക്്ലളലോണ്്വഴിബന്്
ലപ്്ട്്്എത്്ിലച്്ലരണ്്സമയംപറഞ്്്ലൊ
ട്ക്്്കയാലണങ്്ില്്ഒലരസമയത്്്അലന
കംലപര്്എത്്ിലച്്ര്ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാം.

5. അതിനായിഓലോദിവസവം്അരമണി
ക്്്ര്്വീതമ്ള്്6ലസലമ്്ന്്്്കളാക്്ി,ഓ
ലോലസലമ്്്്്ിലം്പരമാവധി5ക്ട്്ിക
ള്്ക്്്വീതംവരാന്ള്്നിര്്ലദ്്േംനല്്കണം.
ക്ലറലപ്്ര്്ഒന്്ിച്്്വന്്്ക്ട്്ംക്ടിനില്്ക്്്
ന്്ത്ഒഴിവാക്്ാനാണിത.്

6. മാസ്ക്ധരിച്്്ലവണംപ്റത്്ിറങ്്ാന്്.
മറ്്്ആള്്ക്്ാരില്്നിന്്്ംഅകേംപാേിക്്
ണം.ച്മയം്പനിയം്മറ്്്ംഉള്്വര്്പ്റ
ത്്ിറങ്്ര്ത.്

7. ഒര്ക്ഞ്്ില്്്ക്ലടകഴിവതം്ഒരാള്്
മാതത്ംലോവ്ക.

8. ആശ്പതത്ിയില്്പനിയം്മറ്്്മായികാ
ണിക്്ാന്്വര്ന്്വര്മായിഇടകേരാത്്വി
ധത്്ില്്തപ്ലത്യകസ്്േത്്്ലവണംതപ്തി
ലോധക്ത്്ിലവപ്്്സജ്്ീകരിക്്ാന്്.

9. ക്ത്്ിലവപ്്ിന്മാതത്ംവന്്താലണങ്്ി
ല്്ഒ.പിടിക്്റ്്്എട്ലക്്ണ്്കാരയ്മില്്.എ
ലന്്ങ്്ിലം്രീതിയില്ള്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കലോ
ലോഗങ്്ലോഉള്്ക്ട്്ികലളമാതത്ംലോകറ്്്
ലറകാണിച്്ാല്്മതി.

10. കകലോപ്്്ംലവള്്വം്ലവച്്്കഴ്കി
യലേഷംമാതത്ംക്ത്്ിലവപ്്ിനായിതപ്ലവ
േിക്്്ക..
ഓര്്ക്്ണം,തപ്തിലോധക്ത്്ിലവപ്്്കള്്

തപ്ധാനലപ്്ട്്ത്തലന്്യാണ.്പലക്്അതത്ത
ലന്്തപ്ാധാനയ്മ്ണ്്്ലൊവിഡ്പടരാതിരി
ക്്ാന്ള്്മ്ന്്കര്തല്കള്്ക്്്ം.അത്ലൊ
ണ്്്സര്്ക്്ാര്്നിര്്ലദ്്േങ്്ള്്ക്തയ്മായിപാ
േിച്്്മാതത്ലമക്ഞ്്്ങ്്ലളതപ്തിലോധക്
ത്്ിവയപ്്്ിനായിലൊണ്്്ലോകാവ.്.

മഖൂമദൂരൂ

തോൊഃസമസത്ാഃസഖ്ിതോഭവന്്്
1195ലമടം8േഅബ്ാന27
2020 ഏരര്ിൽ21പൊവ്്

mപവര്്ബാങ്്്

വിജയ്ചൗക്്്
സ്ധീര്്നാഥ്

ഈഭൂമിയെസംരകൂൂികൂൂൂകനാം
പര്ൊഫ.പെ.വി.തോമസ്
മ്നലകതദ്്്മതന്്്ി ഏതപ്ില22.ഇതാഒര്ഭൗമദിനംക്ടി.1969ല്്സനതഫ്ാനസി

സല്ൊയിലനടന്്യ്ലനസല്ൊയ്
ലടസലമ്്ളനത്്ില്്ലോണമക്ലക
ണലഎന്്സാമ്ഹയ്തപ്വരത്്കനാ
ണ്ഭൗമദിനംഎന്്ആേയംമ്ലന്്
ട്്്വച്്ത.്1970മാരച്്്21ന്ആദയ്മായി
ഭൗമദിനംആെരിച്്്.പിന്്ീട്അലമരി
ക്്നഐകയ്നാട്കളിലഏതപ്ില
22ന്ഭൗമദിനംആെരിക്്ാനആരം
ഭിച്്്.1990ഓലടഇത്ആലോളതേ

ത്്ിലം്അംഗീകരിക്്ലപ്്ട്്്.
തബ്സീേിലേആമലോണകാട്കളിലകത്്ിലയരിഞ്്

ൊരക്പ്്ാരലത്്സാക്്ിയാക്്ിയം്ലോകത്്ാകമാനംഭ
യംവിതച്്്ലകാണ്്ിരിക്്്ന്്ലകാവിഡില്്്പിടിയിലഅമര
ന്്്േഞ്്്ംഇരിലക്്യാണ്ഭൗമദിനത്്ില്്്50-ാംവരഷം
നാം  ഇന്്്ആെരിക്്്ന്്ത.്മന്ഷയ്നം്,ഭ്മിയം്തപ്ക്തി
യം്,ജീവജാേങ്്ളം്എല്്ാംകദവത്്ില്്്വരദാനങ്്ളാണ.്
ഇവലയല്്ാംസൗഹാരദത്്ിലം്സലത്്ഷത്്ിലം്അധിവ
സിക്്ലപ്്ടണലമന്്താണ്സ്ഷ്്ിയ്ലടനിയമം.
കദവത്്ില്്്ദാനമായ,"നമ്്്ലടഭ്മാതാവ്ഏതാണ്്്

454ലൊടിവരഷങ്്ളക്്്മ്നപ്സ്രയ്ന്ച്റ്്്മ്ണ്്ായിര്
ന്്സൗരവാതകപടേങ്്ളഉറഞ്്്ക്ടിയാണ്ഉണ്്ായത്
എന്്്പറയലപ്്ട്ന്്്.സ്രയ്നിലനിന്്്മ്ന്്ാമതായിസ്്ി
തിലെയ്്്ന്്ഭ്മിക്്്വേിപ്്ത്്ിലഅഞ്്ാംസ്്ാനമാണ്ള്്
ത.്71േതമാനവം്ലവള്്ത്്ാലച്റ്്ലപ്്ട്്തഗ്ഹമായതിനാല
ആകാേത്്്നിന്്്ലോക്്്ലപ്്ളനീേനിറത്്ിലകാണ
ലപ്്ട്ന്്്.അത്ലൊണ്്്നീേതഗ്ഹംഎന്്ലപരിലം്അറിയ
ലപ്്ട്ന്്ഭ്മി,ലോഹങ്്ളം്പാറകളം്ലകാണ്്്ര്പലപ്്ട്്ിരി
ക്്്ന്്്.
കഴിഞ്്100ലൊടിവരഷങ്്ളക്്ിടയിോണ്ജീവനത്ടി

ക്്്ന്്ഒലരലയാര്ഇടമായഈഭ്മിയിയിലജീവനതപ്തയ്
ക്്മായലതന്്്ോസത്ത്ംസാക്്്യലപ്്ട്ത്്്ന്്്.ഭ്മിയ്ലട
കാന്്ികമണ്്േവം്,ഓലോണപാളിയം്ലെരന്്ാണ്ജീവ 
ല്്്നിേനിലപിന്ആപതക്രമായപ്റംകിരണങ്്ലളതട
ഞ്്്നിരത്്ിനലമ്്സംരക്്ിക്്്ന്്ത.്എന്്ാലനമ്ക്്്ഭ്
മിലയപറ്്ിലോനമ്്്ലടച്റ്്്മ്ള്്പരിസ്്ിതിലയപറ്്ിലോ
െിന്്ിക്്ാനസമയമില്്.ആലോളതാപനം,കാോ വസ്്യി
ലേവയ്തിയാനങ്്ള,വനനേീകരണം,ജന്്്ജീവജാേങ്്ള്
ലടനാേം,മേിനീകരണം,ജേലത്ോതസ്കള്ലടലോഷണം
ത്ടങ്്ിയഅലനകംതപ്ശന്ങ്്ളമ്േംഓലോണപാളികളി
ലര്പലപ്്ട്ന്്വിള്്ല്കളനലമ്്ലപടിലപ്്ട്ത്്്ന്്്.
ോസത്ത്പ്ലോഗതിയില്ലടനാംകകവരിച്്ലനട്്ങ്്ള

ലതറ്്ായരീതിയിലഉപലോഗിക്്ലപ്്ട്ലപ്്ളഅത്ഭ്മിയ്
ലടയം്സരവജീവജാേങ്്ള്ലടയം്നാേത്്ിനാണ്വഴി
ലയാര്ക്്്ക.നല്്തിനായികലണ്്ത്്ിയപേതം്പിന്്ീട്വ
നദ്രന്്ത്്ിന്വഴിലയാര്ക്്്ന്്തിന്ഏറ്്വം്വേിയദ്ഷ്്ാ
ന്്മാണ്ആണലോരജത്്ില്്്ഉപലോഗം.ഊരജത്്ിന്
ലവണ്്ിഉലപാദിപ്്ിക്്്ന്്ഈഅപകടകാരിഭ്മിയ്ലടനാ
േത്്ിന്വഴിവയക്്്്ന്്്.എന്്ിട്്്ംഇതില്്്ഉലപാദനലത്്
നാംപ്കഴത്്്ിപാട്ന്്്.ഓലോആണവനിേയത്്ിലനി

ന്്്ംപ്റലപ്്ട്ന്്വികിരണങ്്ളഭ്മിലയഇര്ണ്്താക്്്
ന്്്.ല്്ാസ്്്്ിക്മാേിനയ്ങ്്ളം്,വയ്വസായസ്്ാപനങ്്ളിലേ
വിഷപ്്്കയം്,വിഷതദ്ാവകങ്്ളം്, ക്ഷിയിടങ്്ളിലേകീട
നാേിനികളം്ഒലക്്ലകാണ്്്ഭ്മിവീരപ്്്മ്ട്്്കയാണ.്ഇതി
ലനല്്ാംഒര്തിരിച്്ടികിട്്ിത്ടങ്്ിയാലഅതിഭയാനകമായി
രിക്്്ംഅവസ്്.സ്നാമിനാംകണ്്്കഴിഞ്്്.ഭ്കപ്്ങ്്
ള,ലവള്്ലപ്ാ്ക്്ംഎന്്ിവത്ടരക്്ഥയാവ്ന്്്.അന്്രീക്്
ത്്ിലേകാരബണകഡഓകക്സഡില്്്അളവ്തക്മാതീ
തമായിഉയര്ന്്്.
ലോകലത്്ഓകസ്ിജല്്്20േതമാനവം്നിരമിക്്്ന്്,

ഭ്മിയ്ലടേവ്ാസലൊേംഎന്്റിയലപ്്ട്ന്്,ലോകലത്്റ്്
വം്സസയ്കവവിധയ്മ്ള്്ആമലോണമഴക്്ാട്കളതബ്സീ
േിലമന്ഷയ്നിരമിതമായതീപിടിത്്ത്്ാലകത്്ിലയരി
ഞ്്ത്ആേങ്്ലോലടലോക്്ിനിലക്്ാലനലോകരാതഷ്്്ങ്്
ളക്്്കഴിഞ്്്ള്്്.എല്്ാവരഷവം്ആരാജയ്ത്്ില്്്വിക
സനത്്ിന്ലവണ്്ിഈതീയിടലനടത്്ാറ്ലണ്്ങ്്ിലം്ഈ
വരഷം74,000ത്്ിേധികംതീപിടിത്്ങ്്ളാണ്നടന്്ത.് മ്
നവരഷലത്്ക്്ാള84േതമാനംക്ട്തല.ഇത്ലോകരാ
ജയ്ങ്്ലളയം്മന്ഷയ്ക്േലത്്യം്ഒര്ലോലേആേങ്്ലപ്്ട്

ത്്്ന്്താണ.്
WWF (World Wide Fund for Nature) ല്്്കണക്്്കളതപ്

കാരംആലോളതാപനംമ്േംഏകലദേം1,60,000ആള്ക
ളതപ്തിവരഷംമരിക്്്ന്്്.2025ആക്ന്്ലോലടഇത്മ്
ന്്്േക്്ംകവിയ്ലമന്്്കണക്്ാക്്്ന്്്.ഇലപ്്ഴ്ള്്ച്ട്
ലോലം്താങ്്ാനാകാലതനമ്്ളവിയരക്്്ന്്്.ഹിമപാളിക
ളഉര്ക്ന്്ത്മ്േംസമ്തദ്നിരപ്്്ഉയര്കയം്ദവ്ീപ്കളഉ
ളപ്്ലടമിക്്തപ്ലദേങ്്ളം്കടേിനടിയിലആവ്കയം്ലെ
യ്്്ലമന്്്ംപഠനങ്്ളച്ണ്്ികാട്്്ന്്്.
മണ്്ിലനമറന്്്ള്്മന്ഷയ്ല്്്തപ്വ്ത്്ിയ്ലടദ്രന്്ങ്്

ളനാംഅന്ഭവിച്്റിഞ്്്ലകാണ്്ിരിക്്്ന്്്.അട്ത്്യിലട
ലകരളലത്്പിടിച്്്േച്്തപ്ളയംനമ്്്ലടകണ്്്ത്റപ്്ിലക്്ണ്്
താണ.്ലകവേംകാേവരഷലവള്്ലപ്ാ്ക്്ലമന്്തിലനക്്ാള
തപ്ക്തിയ്ലടസംഹാരര്പംനാംകണ്്റിഞ്്്.ന്റ്കണ
ക്്ിന്മന്ഷയ്ജീവന്കളം്മറ്്്ജീവജാേങ്്ളം്ജീവലോപാ
ധികളം്ക്ഷിയിടങ്്ളം്എല്്ാംതപ്ക്തിതിരിലച്്ട്ത്്്.
ലോഡ്കളം്പ്ഴകളം്,കാ യല്കളം്,തണ്്ീരതടങ്്ളം്ന
മ്്്ലടസൗകരയ്ത്്ിന്ലവണ്്ിനികത്്്ന്്്.നിബിഢവനങ്്
ളതരിശ്ഭ്മിയാക്ന്്്.പാറലക്്ട്്്കളം്,ക്ന്്്കളം്ലോ
ക്്ിനിലലക്്നിരപ്്ാക്ന്്്.വനസപ്്ത്്്സംരക്്ിക്്ാന
കാതോയനി യമങ്്ളസ്ഷ്്ിക്്ലപ്്ടണം.മരങ്്ളവച്്്പിടി
പ്്ിക്്്കലയന്്ത്ജീവിതെരയ്യായിമാറ്്ലപ്്ടണം.
ഈവരഷലത്്ഭൗമദിനംപാരിസ്്ിതികതപ്ശന്ങ്്ളിലേ

ക്്്ള്്ച്ണ്്്വിരലമാതത്മല്്.ഈകാേഘട്്ംലനരിട്്സപ്ാ
നിഷ്ഫള്,്നിപ്്,ലോകംഇലപ്്ളലനരിട്്്ലൊണ്്ിരിക്്്ന്്
ലകാവിഡ്19മ്തോയഒട്്നവധിജീവലതപ്ശന്ങ്്ലളഇനി
യം്നാംലനരിലടണ്്തായിവലന്്ക്്ാം.അതാകലട്്രാജയ്ം,
ലദേം,ഭാഷ,വരഗംഎന്്ീവിധത്്ിലലവരതിരിച്്്സാധയ്വ്
മല്്.ആയ്ധസംഭരണലത്്ക്്ാലളലറഇനിആവേയ്ംആ
ലോഗയ്രക്്യാണ്എന്്തിരിച്്റിവിലേക്്്നാം  എത്്ിലച്്ലര
ണ്്ത്ണ്്്.ലോകംഒന്്ാലകമന്ഷയ്രാേിയ്ലടയം്ജീവിവരഗ
ങ്്ള്ലടയം്നിേനിലപ്ിനാധാരമായകാരയ്ങ്്ള്ലടഗൗരവ
തരമായനടപടികളിലേക്്്നിലങ്്ണ്്തില്്്ആവേയ്കത
ക്ടിലൊലോണക്്ാേലത്്ഭൗമദിനംനലമ്്ഓരമ്്ലപ്്ട്
ത്്്ന്്്ണ്്്.
ഭ്മിയക്്്്ലമലഅടിച്്മരത്്്ന്്തപ്ഹരങ്്ളഅടിക്്ടിവ

രധിച്്്വര്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിലനാംഓലോര്ത്്രം്നമ്്
ലളനിേനിരത്്്ന്്ഭ്മിലയനമ്ക്്ാവ്ന്്വിധത്്ിലഅ
ലങ്്യറ്്ംസല്നഹിക്്ാനം്സംരക്്ിക്്ാനം്തപ്തിജ്്ാബ
ദ്്രാണ.്ഭ്മിലയരക്്ിക്്ാനം്പരിസ്്ിതിലയസംരക്്ി
ക്്ാനം്ലവണ്്ിരാജയ്ാന്്രതേത്്ിലസഹകരണംഉറപ്്ാ
ക്്്ന്്തിനം്ജനങ്്ളിലഅവലോധംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്തിനം്
ഈദിനാെരണത്്ില്ലടകഴിയണം.ഒന്്ിനം്സ മയമില്്ാ
ത്്നമ്ക്്്ലവണ്്ിപരിസ്്ിതിതപ്വരത്്കരേബ്്ംഉയര
ത്്്ലപ്്ളനമ്്്ക്്വലരലത്ോലസാഹിപ്്ിക്്ാം,മിച്്ംനില
ക്്്ന്്ഹരിതഭ്മിലയങ്്ിലം്കാത്്്സ്ക്്ിക്്്ന്്തിനായി.

"പ്രവികരിലനിന്്്ംനമ്ക്്്കപത്കസവ്ത്്ായിേഭി
ച്്തല്്,ഭാവിതേമ്റകളിേിലനിന്്്കടംവാങ്്ിയതാണീഭ്
മി'(ഒലരലോര്ഭ്മി)എന്്പ്സത്കത്്ിലേഈവാെകങ്്
ള]ഓരമിച്്്ലകാണ്്്,സ്സ്്ിരഭാവിയിലേക്്്ച്വട്വ
യക്്്ാനായി,ഭാവിതേമ്റയക്്്്ഭ്മിലയസ്രക്്ിതമായി
കകമാറാനായി,കര്തലോലടസംരക്്ിക്്ാംനമ്ക്്്ഈഭ്
മാതാവിലന.

മനസികനനിയനത്്്ിച്്്േരിശീലനം
ആ മനസിലനനിയതന്്്ിച്്്പരിേീേനംനടത്്ിയാ

ല്്നമ്്ള്്ആതഗ്ഹിക്്്ന്്ലപാസിഷനില്്ന
മ്്്ക്്്എത്്ിലച്്ര്വാന്്കഴിയം്.േക്്്യത്്ിലേക്്്എ
ത്്ിലച്്ര്വാന്ള്് ഉലത്്ജനം മനസ്്്നല്്ക്ന്്അവ
സ്്നമ്്്ക്്്ഏലറഗ്ണംലെയ്്്ം.ലോക്ഡൗണില്്െി
േകാരയ്ങ്്ളില്്തേ്ദ്്യ്ന്്ിയാല്്നമ്്്ലടേക്്്യങ്്ള്്ക്്്
ള്്തപ്ലൊദനമായിമനസിലനമാറ്്ിലയട്ക്്ാം.
ആദയ്ംനമ്്്ലടേക്്്യംഏലതന്്്തീര്മാനിക്്്ക.ത്

ടര്്ന്്്ആേക്്്യലത്്ഓര്്മിപ്്ിക്്്ന്്വാെകങ്്ള്്,ദ്േയ്
ങ്്ള്്,െിതത്ങ്്ള്്ത്ടങ്്ിയവനമ്്ള്്െിേവഴിക്്്ന്്എ
ല്്ാമ്റികളിലം്തപ്ദര്്േിപ്്ിക്്്ക.ഇ ത്േക്്്യലത്്പറ്്ിഎ
ലപ്ാ്ഴം്ലബാധവാനായിരിക്്്വാന്്ഉപകരിക്്്ന്്്.നി
ങ്്ള്ലട േക്്്യലത്്പറ്്ി മറ്്്ള്്വലരാട്ആത്്വിേവ്ാസ
ലത്ാ്ലട,വാൊേതലയാലടസംസരിക്്്ക.അവസരംകി
ട്്്ലപ്ാ്ലഴാലക്്ഇത്ത്ടര്ക.േക്്്യലത്്പറ്്ിയ്ള്്ആ
ത്്വിേവ്ാസംവളര്്ത്്്വാനിത്പകരിക്്്ം.
ഇലപ്ാ്ള്്ലവറ്ലതയിരിക്്്ന്്അവസരങ്്ളില്്നിങ്്

ള്്േക്്്യത്്ിന്ലവണ്്ിതപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്തം്അതില്്വി
ജയിക്്്ന്്ത്മായകാരയ്ങ്്ള്്മനസ്്ില്്കാണ്ക.തീര്്ച്്
യായം്നിങ്്ളില്്ലപാസിറ്്ീവ്ആയെിന്് കള്്ഉണരം്.മ
നസ്്ില്്കാണ്ന്്ത്തപ്വര്്ത്്ിയായികാണ്വാന്്നിങ്്
ള്്ആതഗ്ഹിക്്്ം.അതിന്ലവണ്്ിയ്ള്്തയ്്ാലറട്പ്്്കള്്
നടത്്്ം.േക്്്യങ്്ള്്ലനടിലയട്ത്്്കഴിയ്ലപ്ാ്ള്്നിങ്്
ള്്ക്്്ണ്്ാക്ന്്ലനട്്ങ്്ള്്ഏലതാലക്്ലയന്്്ആലോെി
ക്്്ക.അവഒര്ഡയറിയില്്എഴ്തിയിട്ക.സമയംകിട്്്
ലപ്ാ്ള്്അവവായിച്്്ആസവ്ദിക്്്ക

ലോകത്്് ഒര്കകവിരേിലേണ്്ാവ്ന്്ഏതാ
നം് ലെറ് രാജയ്ങ്്ളിലോഴിലകഏഴ്ഭ്ഖ

ണ്്ങ്്ളിലം്താണ്്വമാട്കയാണ്സാര്്സ്ലകാവ്2എ
ന്്വര്്ഗത്്ില്്ലപ്്ട്്ലകാവിഡ്19കവറസ.്മരണസംഖയ്
1.64േക്്വം്കടന്്്ക്തിക്്് ന്്്.എയഡ്സ്ിന്ലേഷം
യ്എസ്കണ്്ഏറ്്വം്വേിയപകര്്ച്്വയ്ാധിയായലകാ
വിഡ്19ല്്്ഇരകളായി41,000ലപര്്അവിലടമാതത്ംമര
ണത്്ിന്കീഴടങ്്ി.യ്ലറാപ്്ിലേ17രാജയ്ങ്്ളിോയിഒ
ര്േക്്ത്്ില്്പ്്രംലപരാണ്ലകാവി ഡ്ബാധിച്്്മരിച്്
ത.്ഈരാജയ്ങ്്ളിലേല്്ാംലരാഗവയ്ാപനത്്ില്്്ഒന്്്ംര
ണ്്്ംമ്ന്്്ംഘട്്ങ്്ള്്പിന്്ിട്്്.അലപ്ാ്ഴം്ലരാഗംവര്തി
യില്്വരാലനാ,വയ്ാപനത്്ില്്്ലതാത്ക്റയക്്്ാലനാക
ഴിയ്ന്്ില്്.ഇന്്്യയിലം്മരണസംഖയ്ആേങ്്ാജനകമാം
വിധംവര്്ധിക്്്കയാണ.്ലരാഗവയ്ാപനംക്റലവന്്്ലര
ഖലപ്്ട്ത്്ിയഇന്്്യയില്്കഴിഞ്്24മണിക്്്റിന്ള്്ി
ല്്1500േധികംലപര്്ക്്്ലരാഗംസ്്ിരീകരിക്്ലപ്്ട്്്.ഒര്
ദിവസംലരഖലപ്്ട്ത്്്ന്്ഏറ്്വം്ഉയര്്ന്്സംഖയ്യാണി
ത.്യ്എസിലം്യ്ലറാപയ്ന്്യ്ണിയനില്മാണ്വയ്ാപ
നം ഏറ്്വം് ര്ക്്മായിട്്്ള്്ത.് വരം്ദിവസങ്്ളിലം്
സ്്ിതിഭയാനകമായിരിക്്്ലമന്്ാണ്അവിലടനിന്്്ള്്
റിലപ്ാ്ര്്ട്്്കലളല്്ാം.
എന്്ാല്്,കഴിഞ്്ഏതാനം്ദിവസങ്്ളായിആലരാ

ഗയ്തപ്വര്്ത്്കലരയം്ലമഡിക്്ല്്സയന്്സിലനയം്അ
ത്്്തലപ്്ട്ത്്്ന്്മലറ്ാ്ര്തപ്തിഭാസംഉടലേട്ക്്്ന്്താ
ണ്ഇതിലനക്്ാലളല്്ാംജനങ്്ലളഭയവിഹവ്േരാക്്്ന്്
ത.് ഒരിക്്ല്്കവറസ്ബാധലയറ്്്െികിത്്ലതടിയലേ
ഷംവീട്കളിലേക്്്മടങ്്്ന്്വേിലയാര്വിഭാഗത്്ിന്
വീണ്്്ംലരാഗബാധഉണ്്ാക്ന്്്എന്്ലവളിലപ്്ട്ത്്ല്്
നിസാരമായിതള്്ിക്്ളയാന്്കഴിയില്്.ലരാഗതപ്തിലരാ ധ
ത്്ില്്വളലരമ്ന്്ിോയിര്ന്്ദക്്ിണലകാറിയയിോ
ണ്ഒരാളില്്ത്്ലന്്രണ്്ാംവരവ്ഏറ്്വം്ക്ട്തോയി
ലരഖലപ്്ട്ത്്ലപ്്ട്്ത.്ഇവിലടെികിത്്കഴിഞ്്്മടക്്ി
വിട്്വരില്്പേരം്വീണ്്്ംലരാഗേക്്ണങ്്ള ്മായിആ
ലരാഗയ്ലകതദ്്്ങ്്ളില്്തിരിലച്്ത്്ി.ഇവര്ലടതസ്വങ്്ള്്
പരിലോധനയക്്്യച്്ലപ്ാ്ള്്2.1േതമാനംലപര്ലടയം്
ഫേംലപാസിറ്്ീവ.്ലകാറിയന്്ലസ്്്ര്്ലഫാര്്ഡിസീസ്
കണ്്ലത്ടാള്്എന്്സര്്ക്്ാര്്സ്്ാപനംമ്ലഖനനടത്്ി
യപിസിആര്്പരിലോധനയിോണ്ഫേം ലോസിറ്്ീവ്
ആയികലണ്്ത്്ിയത.്
ലകാലറാണലരാഗംപിടിലപട്്യാള്്ക്്്നല്്കിയെികി

ത്്ലയത്്്ടര്്ന്്് അയാള്ലട രക്്ത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്
ലകാവിഡ്കവറസ്കള്ലടജനിതകമാറ്്ലത്്ക്്്റിച്്്ം
നേിച്്്ലപായകവറസ്കള്ലടഅവേിഷ്്ങ്്ള്ലടതപ്വ
ര്്ത്് നങ്്ലളക്്്റിച്്്ംമറ്്്മ്ള്്പരിലോധനകളാണ്ന
ടത്്ിയത.്ലകാവിഡ്കവറസ്കലളഅപ്്ാലടനേിപ്്ി
ക്്്ന്്വാകസ്ിന്കലളാന്്്ംഇത്വലരഒരിടത്്്ംവിക
സിപ്്ിച്്ിട്്ില്്.അഞ്്ാംപനി, മീലസല്്സ,്എലബാള,എ
യഡ്സ്്ത്ടങ്്ിയമറ്്്മാരകകവറല്്ലരാഗങ്്ള്്ക്്്ള്്
മറ്മര്ന്്്കളാണ് ഗ്ര്തരാവസ്്യില്ള്് ലരാഗിക
ള്്ക്്്നല്്ക്ന്്ത.്അതില്്്ഫേതപ്ാപത്ിലയക്്്റിച്്്ം
പാര്്േവ്ഫേങ്്ലളക്്്റിച്്്ലമാലക്്യ്ള്്പരിലോധനക 
ളാണ്നടത്്്ന്്ത.്
രണ്്ാംപരിലോധനയില്്ലപാസിറ്്ീവ്ആലണന്്്ക

ലണ്്ത്്ിയവര്ലടതസ്വങ്്ളില്്രക്്ത്്ില്്നേിപ്്ിക്്
ലപ്്ട്്കവറസ്കള്ലടഅവേിഷ്്ങ്്ളാണ്കലണ്്ത്്ിയ
ത.്ഈഅവേിഷ്്ങ്്ള്്ക്്്സജീവമായകവറസ്കലള
ലപ്ാ്ലേലരാഗേക്്ണങ്്ള്ണ്്ാക്്ാന്്കഴിയില്്.പലക്,്
ഇത്്രംഅവേിഷ്്ങ്്ള്്വഹിക്്്ന്്വരില്്നാമമാതത്മാ
ലയങ്്ിലം്ലരാഗേക്്ണങ്്ള്്നിേനിര്്ത്്ാന്്ഈഅവ
േിഷ്്ങ്്ള്്ക്്്കഴിയം്.ഇത്്രക്്ാരില്്ഒരിക്്ല്്ക്്്ടി
സജീവകവറസ്കള്്കടന്്്വന്്ാല്്ലരാഗവയ്ാപനംവ
ളലരലവഗത്്ിോക്ലമന്്്ംലകസിഡിസിനടത്്ിയപഠ
നത്്ില്്കലണ്്ത്്ി.അലതസമയം,പിസിആര്്പരിലോ
ധനയക്്്്വിലധയരായവരില്്നടത്്ിയആദയ്പരിലോ
ധനാഫേംേരിയലല്്ങ്്ിലം്രണ്്ാംപരിലോധനയില്്ഫ
േംലപാസിറ്്ീവ്ആകാനിടയാക്്്ം.പരിലോധനാഫേങ്്
ള്ലടക്തയ്തയില്ള്്അന്്രംലതറ്്ിദ്്ാരണഉണ്്ാക്്്
ലമന്്്ംലകസിഡിസിച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.
അലപ്ാ്ഴം്ഒര്കാരയ്ംവയ്ക്്ം.ലകാവിഡ്തപ്തിലരാധ

വം് െികിത്്യം് കവ്ാറക്്്നം് ലോക്്് ഡൗണ്ലമാ
ന്്്ംവളലരലപ്്ലട്്ന്്്അവസാനിപ്്ിലക്്ണ്്കാരയ്ങ്്ളല്്.
ലരാഗംവരാതിരിക്്ാന്്ലസാഷയ്ല്്ഡിസ്്്്ന്്സിങ്മാതത് മാ
ണ്വഴിലയന്്്ലോകവയ്ാപകമായിഅംഗീകരിക്്ലപ്്ട്്വ
സത്്തയാണ.്ലോക്ഡൗണ്കളിേടക്്ംലെറിയഇളവ്
കള്്േഭിക്്്ലപ്ാ്ള്്നിയതന്്്ണങ്്ള്ലടസമസത്വേക
ളം്ലഭദിച്്്പ്റത്്്ൊടാന്ള്്കേസന്്സ്ആയിആ
രം്കര്തര്ത.്തഗ്ീന്്ലസാണായിതപ്ഖയ്ാപിക്്ലപ്്ട്്ലകാ
ട്്യം,ഓറഞ്്്ലസാണില്്ലപ്്ട്്എറണാക്ളം,തിര്വനന്്
പ്രംത്ടങ്്ിയനഗരങ്്ളില്്ഇന്്ലേര്പലപ്്ട്്തിക്്്ം
തിരക്്്ംദക്്ിണലകാറിയനല്്ക്ന്്മ്ന്്റിയി പ്്്ഗൗ
നിക്്ാത്്തില്്്ഫേമാണ.്ദക്്ിണലകാറിയയില്്മാതത്
മല്്,കെനയിലം്ജപ്്ാനിലം്ഇത്ലപാലേലസക്്ന്്ഡ്
ലടസ്്്്്ലപാസിറ്്ീവ്ആയനിരവധിലകസ്കള്ണ്്്.ഈസാ
ധയ്തനമ്ക്്്ംബാധകമാലണന്്്എല്്ാവരം്ഓര്്ക്്ണം.
കഴിഞ്്ന്റ്്ാണ്്്കളില്്േക്്ങ്്ലളലകാലന്ാ്ട്ക്്ിയ
സപ്ാനിഷ്ഫള്,്ഏഷയ്ന്്ഫള്,്മസ്രി,ലല്്ഗ,്എയിഡസ്്
ത്ടങ്്ിയമഹാമാരികള്്വര്തിയിോകാന്്ദോബ്്ങ്്ള്്
തലന്്ലവണ്്ിവന്്്.ലൊവിഡം്അതത്യം്ത ലന്്കാോ
വധിഎട്ലത്്ക്്്ം,പ്ര്്ണമായിലകട്്ടങ്്ാന്്.അത്വ
ലരയം്അതയ്ാവേയ്ംതലന്്യാണ്തപ്തിലരാധവം്സ്ര
ക്്ാതക്മീകരണങ്്ളം്.

കെട്്ടങ്്ിയാലം്വിട്്്പോെില്്,
കൊവിഡ്ഭീഷണി
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<അശവുതി: പഠിചുുവിഷയസതുാുടു
നുബനുുമായഉസദുയാഗംേഭികുുും.മാ
താപിതാകുുളുചരആടഗുഹങുുളുുസാ
ധിപുുികുുും.വയുവസുുെളുുപാേികുുും.
<ഭരണി:അപുരുുണമായെരുുചുുെളുു
മാറുുിചവകുുും.അടശുദുുചൊണുുുവീ
ഴെുയകുുുുസാധയുതയുണു്ു,ചുമതേെ
ളുുമചറുാുരാചളഏലപുുികുുരുത.ു
<ൊരുുതുുിെ: വിസദശബനുുമുളുു
വയുാപാരംതുരങുുാനുുപുനരാസോെി
കുുും.സമേധിൊരിയുചരസജാേികു
രിചെയതുുതീരുുസകുുണുുതായിവരംു.
<സരാഹിണി: പുതിയ ഭരണപരി
ഷെ്ാരംഏചറുുടുകുുും. താമസികുുു
നുുതിചുുുഅടുതുുുളുു പടുുണതുുി
സേകു്ുഉസദുയാഗമാറുുമുണുുാകംു.ടെുയ
വിടെുയങുുളിലുുസാമുുതുുിെസനടുുമു
ണുുാകംു.
<മെയിരം:പുടതുപൗടതുാദിസൗഖയു
മുണുുാകംു. പുണയുടപുവരുുതുുിെളി
ലംു മംഗളെരുുമങുുളിലംു പചങുുടു
കുുും.പുതിയഭരണപരിഷക്ുുാരങുു
ളുുടപുാവരുുതുുിെമാകുുും.
<തിരുവാതിര: െഴിവു ടപുെരിപുുി
കുുാനുുഅവസരമുണുുാകംു.പദുുതി
വിജയതുുാലുുഅധികുതരുചര ടപുീ
തിസനടംു.ഉനുുതചരപരിെയചപുുരാ
നവസരമുണുുാകംു.
<പുണരുുതം: ആശയവിനിമയങുു

ളിലുുഅപാെതെളുണുുാവാ
ചതസുകുുികുുണം.െകുുി
രാഷ്ടരുീയടപുവരുുതുുനങുുളുു
ഉസപകുുികുുും. അനാവശയു
മായപരിടഭുമംഉതെുണഠുഎ
നുുിവഉസപകുുികുുണം.
<പുയുും: സമേധിൊരിയു
ചര ചുമതേെളുു ഏചറുുടു
കുുും. അവസസരാെിതമായി ടപുവ
രുുതുുികുുാനുുയുകുുിസതാനുുും.ആ
ടഗുഹങുുളുുസാധികുുും.
<ആയിേയും:ഓരുുമുുശകുുികുുുറവി
നാലുു സാമുുതുുിെ വിഭാഗതുുിലുു
നിനുുുംപിനുുാറംു.കുതയുതസപാരാ
തുുതിനാലുുപരീകുുണങുുളുുപരാജ
യചപുുടംു.വയുവസുുെളുുപാേികുുാനുു
െഠിനടപുയതനുംസവണുുിവരംു.
<മെം:ആടഗുഹികുുുനുുൊരയുങുുളുു
സാധികുുും.െരുുചുുയിലുുവിജയികുുും.
പുതിയെരാറുസജാേിയിലുുഒപുുുചവ
കുുും.വയുവസുുെളുുപാേികുുും.
<പുരം:ആശയവിനിയങുുളിലുുഅ
പാെതെളുണുുാവാചത സുകുുികുു
ണം.െകുുിരാഷ്ടരുീയടപുവരുുതുുനങുു
ളുുഉസപകുുികുുും.പാഠയുപദുുതിയുചര
അനുുിമഭാഗംസമരുുപുുികുുും.
<ഉടതും:പുതിയഗുഹം വാങുുാനുു
അസനുവഷികുുും.െരുുമുുരംഗങുുളിലുു
പുസരാഗതിയുണുുാകംു. നിശുുയദാ
രുുഢയുസതുാുടുകുരി ടപുവരുുതുുിചുുാലുു

ആടഗുഹസാഫേയുമുണുുാകംു.
<അതുും:പുതിയസുഹുതബുനുും
ഉരചേടുകുുും.ഊഹകുുചുുവരതുുിലുു
ോഭമുണുുാകംു. സറാഡുവിെസന
തുുിനുഭുമിവിടുുുചൊടുകുുും.ആടഗു
ഹംസാധികുുും.
<െിതുുിര:ബനുുുകുുളുുവിരുനുുുവ
രംു.വിജുുാനടപുദമായവിഷയങുു
ളുു െരുുചുുചെയുുും. സൗമയുസമീപനം
സരുുവുുൊരയുവിജയങുുളുുകുുും വഴി
ചയാരുകുുും.
<സൊതി:സമുഹതുുിലുുഉനുുതചര
പരിെയചപുുരാനവസരമുണുുാകംു.
നറുചകുുടുപു്ുതുരങുുിയവയിലുുവിജ
യികുുും.സഹപാഠിസയാചരാപുുംഉപ
രിപഠനതുുിനുസെരാനുുസാധികുുും.
<വിശാഖം:ചെേവിനങുുളുുകുു്നി
യടനുുുണംഏരുുചപുുടുതുുും.അപെീ
രുുതുുിഒഴിവാകുുാനുുസംഘസനതുതവു
സുുാനംഒഴിയംു.വിദഗസുോപസദശം
സവുീെരികുുാചതഒരുസമഖേെളിലംു
പണംമുരകുുരുത.ു

<അനിഴം:പുതിയെരാറുസജാ
േിെളുുഒപുുുചവകുുുചമങുുിലംുഒ
രുപരിധിയിേധിെംപണംകുറ
ചുുുചൊസണുുചറുുടുകുുരുത.ുമംഗള
െരുുമുുങുുളിലുുപചങുുടുകുുും.
<തുസകുുടുു: ബവദയുനിരസദശ
തുുാലുു ദഃുശീേങുുളുു ഒഴിവാ
കുുും.സാഹെരയുങുുളുുകുുനുസ

രിചു്ുസവുയംപരയുാപതുതആരജികുുാ
നുുതയാറാകംു.ടപുവരുുതുുനബശേി
യിലുുൊസോെിതമായമാറുുങുുളുുവ
രുതുുാനുുവിദഗസുോപസദശം സതടംു.
<മുേം:വരവംുചെേവംുതുേയുമാ
യിരികുുും.പദുുതിസമരുുപുുണതുുിലുു
േകുുുയടപുാപതുിസനടംു.അടശുാനുുപ
രിടശുമതുുാലുുഫേമുണുുാകംു.
<പുരാരം:സാമുുതുുിെോഭംവരധി
കുുും. വിദയുാരഥിെളുുകു്ു അനുകുേ
സാഹെരയും ഉണുുാകംു. വിദഗധുാഭി
ടപുായംസവുീെരിചു്ുചെയുുുനുുടപുവരുുതുു
നങുുചളലുുാംേകുുുയടപുാപതുിസനടംു.
<ഉടതുാരം: സഹവരുുതുുിതുുുവഗുണ
തുുാലുുസദെുിനുുെളുു വരധികുുും.
ഔസദുയാഗിെമായദുരയാടതുമാറുുിചവ
കുുും. ടപുതികുേസാഹെരയുങുുചള
അതിജീവികുുാനുുെഠിനടപുയതനും
സവണുുിവരംു.
<തിരുസവാണം: ചതാഴിലുുപരമായ
അനിശുുിതാവസുുെളുുതരണംചെ

യുുും. സനുുാനസംരകുുണതുുാലുു
ആശവുാസമുണുുാകംു. ചപാതുടപുവ
രുുതുുനരംഗങുുളിലുുവിജയികുുും.
<അവിടുും:ഉപരിപഠനതുുിനുതയാ
റാകംു.അവസസരാെിതമായിടപുവ
രുുതുുികുുുനുുതിനാലുു അനിഷുുഫേ
ങുുളുുഒഴിവാകംു.സമേധിൊരിയുചര
സവുൊരയുആവശയുങുുളുുകുു്വിസദശ
യാടതുസവണുുിവരംു.
<െതയം:അനാവശയുമായആധിഉ
സപകുുികുുണം. ചതാഴിലുു സമഖേെ
സളാടുബനുുചപുുടു്ുദുരയാടതുസവണുുിവ
രംു.അതിരുെരനുുആതുുടപുശംസ
അബദുുങുുളുുകുുുവഴിചയാരുകുുും.
<പുസരാരുടുുാതി:മംഗളെരുുമുുങുുളി
ലുുപചങുുടുകുുും.സഹപാഠിസയാചരാ
പുുംഉപരിപഠനതുുിനുസെരാനുുസാ
ധികുുും. വരുുഷങുുളുുകുുു മുമുു് വാ
ങുുിയഭുമിയിലുുഗുഹസമുചുുയംപ
ണിയാനുുതീരുമാനികുുും.
<ഉടതുടുുാതി: ഗുസഹാപെരണങുുളുു
മാറുുിവാങുുും. മാതുപിതുസംരകുു
ണമുണുുാകംു.കുുയാവസുുെളുുപ
രിഹരികുുും.സുരകുുിതമായ പദുു
തിയിലുുപണംനിസകുുപികുുും.
<സരവതി:അപുരുുണമായപദുുതി
െളുുതിരസെ്രികുുചപുുടംു.ചെേവു
നിയടനുുുികുുണം. സൗദുുരയുവരധെ
വസത്ുകുുളിലുുനിനുുുംതവുസടുൊഗം
പിരിചപടംു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
നൈ്ഹ്്നശ്ീ ൊണിപ്്യ്്്ര
നാോയണനനമ്്്തിേിപ്്ാട്

നേ്വാസിെളക്്്ള്്
ധനസഹായംൈാങ്്്
അക്്ൗണ്്ിൽ
തിരുവനനുുപുരം: ഈ വര
ഷം ജനുവരി ഒനുുിസോഅ
തിനുസശഷസൊവിസദശരാജയു
ങുുളില നിനുുു മരങുുിചയ
തുുുെയംു സോകു ഡൗൺ
ൊരണംമരങുുിസപുുൊനെ
ഴിയാചതവരിെയംുചെയതു
വരകുുുംഈ ൊേയളവില
വിസാൊോവധിെഴിഞുുവ
രകുുുംനിബനുുനെളടപുൊ
രം5,000രുപസരകുുാരധന
സഹായംടപുഖയുാപിചുുിരുനുുു.
ചൊവിഡു പശുുാതുുേ
തുുിലഅനുവദികുുുനുുഈ
ധനസഹായം അസപകുുെ
ചുുു ബാങുു് അകുുൗണുുിസേ
കുുാണുഅയയകുുുുനുുത.ുസസ
വിങസു്ബാങു്ുഅകുുൗണു്ുഇ
ലുുാതുു ടപുവാസിെള എന
ആരഒ/സവുസദശതുുുളുുസോ
യിു്ുുബാങു്ുഅകുുൗണു്ുനമുു
രഎനുുിവനലെണം.ഇതുു
രം അകുുൗണുു് ഇലുുാതുുവര
ഭാരയു/ ഭരതുുാവിചുുു ബാങുു്
അകുുൗണുു്നമുുറംുബനുുു
തവും ചതളയികുുുനുുതിനുളുു
മതിയായസരഖെളംുസമരപുുി
കുുണം.
എനആരഐഅകുുൗണുുി
സേകുു് പണം അയയകുുുിലുു.
അസപകുുസോരകുുയുചരചവ
ബുബസറുുായ www.
norkaroots.org-ലഓൺബേ
നായി30വചരസമരപുുികുുാം രെേെനൊലീസിന്രെനദ്്്ത്്ിന്്്

ൊൽലക്്ംമാസക്്്്െള
തിരുവനനുുപുരം:ചൊവിഡു
19 ടപുതിസോധ ടപുവരതുുന
ങുുളുചര ഭാഗമായി സെടദുുു
ബനപുണയുവിെസനസംരം
ഭെ മടനുുുാേയം സെരള ചോ
േീസിനുൊലേകുുംടുചേയ
ര മാസക്ുെള നലകുനുുു.
സെടദുുുമടനുുുാേതുുിചുുുആഭി
മുഖയുതുുിലതിരുവനനുുപുര
തുുു ടപുവരതുുികുുുനുുസദശീ
യ ബനപുണയു പരിശീേന
സെടദുുുമാണു (എനഎസര്ി
ഐ)മാസക്ുെളനിരമികുുു
െ.
സംസുുാനചതുുചോേീസ്
ഉസദുോഗസുുരകുുും ചോതുജ
നങുുളകുുുമായി മുനുുുദിവ
സം ചൊണുു് ഇവര തയാറാ
കുുി വിതരണം ചെയതുതു
500സേചറ മാസക്ുെള. സം
സുുാനചോേീസിചുുുഅഭയു
രഥനടപുൊരംപുനരുപസോ
ഗികുുാവുനുു മാസക്ുെളവ
േിയസൊതിലനിരമികുുാനു

ളുുചുമതേഎനഎസര്ിഐ
ഏചറുുടുതുുിടുുുണുു്. ചൊവിഡു
വയുാപനതുുിചുുുചവളിചുുതുുി
ല ചോതുസുുേങുുളില മാ
സ്കുുുെളധരികുുുനുുതുസെ
ടദുുുആഭയുനുുരമടനുുുാേയംനി
രബനുുമാകുുിയ സാഹെരയു
തുുിോണിത.ു
രാജയുതുു്സൊവിഡിചനതി
രായ സോരാടുുതുുില മറുുു വ
കുപുുുെളചുകുപുും ബനപു
ണയുവിെസനസംരംഭെതവുമ
ടനുുുാേയതുുിനംു പങുുുവഹി
കുുാനെഴിഞുുതിലഅഭിമാ
നമുചണുുനുുു മടനുുുി സോ. മ
സഹടദുുുനാഥു പാചുണു പറ
ഞുുു. സംസുുാന ചോേീസ്
സസനയകുുുായി25,000ഇരടുു
പുുാളിമുഖാവരണങുുളനിര
മികുുാനുളുു ഉതുുരവാദിതുു
മാണുഎനഎസര്ിഐഏചറുു
ടുതുുിടുുുളുുത.ുസെരളചോേി
സ്ഇതിനുളുുഎലുുാസാമടഗുി
െളംുപിനുുുണയംുനലകംു.

രൊക്്്മായിനായാട്്്സംഘംഅറസ്്്്ിൽ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
സൊതമംഗേം:സനരയുമംഗേം
വനതുുില നായാടുുിനിചര
സൊകുുുമായി സംഘം അറ
റുുുുില.വനാനുുരതുുിലചതര
ചുുിേിനുഎതുുിയവനപാേെ
സംഘംചവരിചോചുുസെടുുുന
രതുുിയഅസനുവഷണതുുിോ
ണുഇവരകുടുങുുിയത.ുകുടുു
മുുുഴപിണവുരകുരിസവുസദ
ശിെളായെകുുാനികുുലഅ
നിലകുമാര (51), ഉറുമുുില
വീടുുിലമസോജു(41),മുളമുടുുി
ലസജി(47)എനുുിവരാണു
പിരിയിോയത.ു
സനരയുമംഗേംസോററുു്ുുസറ
ചുുിചേവാളറസറുുുുഷനപരി
ധിയിലപിണവുരകുരിെയുാം
പിങുസറുുുുഷനപരിധിയിചേ
വനതുുിലെഴിഞുുദിവസം
രാടതുിയാണുസംഘചതുുെ
റുുുുഡിയിചേടുതുുത.ുൊടുുില
രാടതുിെയുാംപുചെയുുാനസോ

യവനപാേെരാണുഅവിചര
തമുുരചുുിരുനുുനായാടു്ുസംഘ
ചതുുെചണുുതുുിയത.ുഓരിര
കുുചപുുരാന ടശുമിചചുുങുുിലംു
തുരരനുുുനരതുുിയചതരചുുി
േില മുനുുു ടപുതിെചളയംു
നിറസൊകുുുമായി െറുുുുഡി
യിചേടുതുുു.
ഒപുുമുണുുായിരുനുു മുനുുു
ടപുതിെചളകുരിെിടുുാനുചണുു
നുുുംഅവരകുുായി ചതരചുുി
ല ഊരജിതമാകുുിയിടുുുണുു
നുുും വനപാേെര അറിയി
ചുുു. ടപുതിെളുചരപകുുലനി
നുുുംചഹഡുബേറുു്,സോരചുു്,
വാകുുതുുി,പടുത,ഭകുുണം
പാെംചെയുുുവാനുളുുസാമ
ടഗുിെള,ഒരുനാരനസൊകുു്
എനുുിവയംുെണുുുെിടുുിയിടുുു
ണുു്. വനയുമുഗങുുചള ഇറചുുി
യകുുുും മറുുുമായി സവടുുയാരാ
നഎതുുിചയനുുാണുസംഘം
നലെിയചൊഴി.തിരെളസ

ഹിതമാണുസൊകു്ുപിരികുരി
യത.ു ഇതു വയുാജനിരമിതമാ
ചണനുുുസംശയികുുുനുുു.
ചഡപയുുടുുിസറചുു്ഓഫിസ
ര ആര. അജയ,ു എസഎ്

ഫഓുമാരായഎ.വി.വിസോദു
കുമാര,പി.എ.സുനി,ബിഎ
ഫുമാരായ എം.എം. ഉമുുര,
എ. നൗഷാദ,ുമുഹമുുദുഷാ, 
സചുുിനസി.ഭാന,ുഅരുൺ

രാജ,ുബടുരബലവാചുുരമാരാ
യസനീഷ,്വിജയമുുഎനുുി
വരരങുുുനുുസംഘമാണുവന
തുുിലപരിസോധനനരതുുി
യത.ു

േജിസര്ന്ടഷന്്വക്പ്്ിനല
രസവനങ്്ള്്പ്നോേംഭിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:രജിസസ്ടുരഷ
നുു വകുപുുിചേ സസവനങുുളുു
ടഗുീനുു,ഓറചു്ു-ബിസസാണുെ
ളിലുുനിയടനുുുണസതുാുചരആ
രംഭിചചുുനുു്വകുപുുുമടനുുുിജി. 
സുധാെരന. ഇനുുചേ മാടതും
29ആധാരങുുളംു2,629ഗഹാ
നുെളംു രജിറുുുുരുു ചെയതു.ു
2,400കുരികുുരസരുുടുുിഫികുുറുുു
െളുുതയാറാകുുി.
സോകുഡൗൺുു ടപുഖയുാപിചുു
െഴിഞുുമാസം25മുതലുുവകു
പുുിചുുു ടപുവരുുതുുനങുുളുു നി
രുുതുുിവചുുിരുനുുു.ആധാരം ര
ജിസസ്ടുരഷനുു,കുരികുുരസരുുടുുി
ഫികുുറുുുെളുു,ആധാരങുുളുചര
പെരുുപുുുെളുു, ഗഹാനുെളുചര
രജിസസ്ടുരഷനുു എനുുിവ മുര
ങുുിയതിനാലുു ഒസടുുചറരുദുുി
മുടുു് അനുഭവചപുുടുനുുുചണുു
നുുുംഈ സസവനങുുളുുപുന
രാരംഭികുുണചമനുുുംനിരവധി
നിസവദനങുുളുുേഭിചുുിരുനുുു.
സെടദുുു-സംസുുാനസരുുകുുാ

രുെളനിയടനുുുണങുുളിലുുഇള
വുെളുു ടപുഖയുാപിചുുതിചുുുഅ
രിസുുാനതുുിോണുടഗുീനുു,ഓറ
ചുു്-ബി സസാണുെളിലുുചപുുടുു
തിരുവനനുുപുരം,സൊടുുയം,ഇ
ടുകുുി,തുശുരുു,പാേകുുാട,ുആ
േപുുുഴ,വയനാടുജിലുുെളിലുുഇ
നുുചേ മുതലംു ഓറചുു്- എ 
സസാണിലുുചപുുടുുപതുുനംതിടുു,
എറണാകുളം,ചൊലുുംജിലുുെ
ളിലുു24മുതലംുസസവനങുുളുു
ആരംഭികുുാനുുതീരുമാനിചുുത.ു
ഈജിലുുെളിലുുസഹാടുു്സസ്ോ
ടുുുെളായി ടപുഖയുാപിചുുിടുുുളുുസമ
ഖേെളിചേ ഓഫിസുെളുചര
ടപുവരുുതുുനംസരുുകുുാരുുനിരുുസദ
ശങുുളുുകു്ുഅനുസുതമായിമാ
ടതുംആരംഭികുുും.ചറഡുസസാ
ണിലുുചപുുടുു മേപുുുറം, സൊഴി
സകുാുട,ുെണുുുരുു,ൊസസോഡു
ജിലുുെളിലുുസോകുഡൗൺുുപു
രുുതുുിയായാസേ സസവനങുുളുു
ആരംഭികുുു.
ഓഫിസിലുു ഹാജരാസെണുു

ജീവനകുുാരുചര എണുുതുുിലുു
കുറവുണുു്. സബു രജിസട്രുാരുു
ഓഫിസിലുുപരമാവധി10ആ
ധാരങുുസളരജിറുുുുരുുചെയുുു.ഓ
ൺുുബേനുുസസവനങുുളായകു
രികുുിരസരുുടുുിഫികുുറുുുെളുു, ഗ
ഹാനുെളുചര രജിസസ്ടുരഷനുു
എനുുിവപുരുുണസതാതിലുുനര
കുുും.രജിസസ്ടുരഷനായിഓഫി
സിലഒസരസമയംഅഞുുുസപ
സരപാടുളുുു.
ആവശയുചമങുുിലുുവസത്ുവി
ലുുകുുുനുുെകുുിെളുചരവിരേര
യാളംഎടുകുുുനുുതുഒഴിവാകുുി
ആധാരം രജിസസ്ടുരഷനുു നര
തുുാനനിയമപരമായനരപരി
െളുുസവുീെരികുുാനനിരുുസദശം
നലുുെിയിടുുുണുു്.പണമിരപാടു
െളുു ഓൺുുബേനായി മാടതും
സവുീെരികുുുചമനുുും ചസാ
ബസറുുിരജിസസ്ടുരഷനുുസസവ
നങുുളുുനിയടനുുുിതരീതിയിലുു
ആരംഭികുുുചമനുുുംമടനുുുിഅ
റിയിചുുു.

രോട്്റിനൊഴിലാെിെള്്ക്്്
സഹായംനൽെണം:ഉമ്്ന്്ൊണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സോകുഡൗ
ൺുുവീണുുുംനീടുുിയസാഹെരയു
തുുിലുു സോടുുറിയുമായി ബ
നുുചപുുടുുഎലുുാചൊഴിോളിെ
ളുുകുുും5,000രുപസഹായധ
നംനലെണചമനുുാവശയുചപുു
ടുു്മുനമുഖയുമടനുുുിഉമുുനുുൊ
ണുുിധനമടനുുുിസോ.സൊമസ്
ഐസകുുിനുെതുുയചുുു.
സോകുഡൗൺുുമുേം െടു
തുു സാമുുതുുിെ ടപുതിസ

നുുിയിോയ സോടുുറി ജീവന
കുുാരുുകു്ു2,000രുപസകുുമനി
ധി സോരുുഡിലുുനിനുുുനല
കുചമനുു് ടപുഖയുാപിചചുുങുുിലംു
കുരിശിെയുചണുുനുു സപരിലുു
ഇവരിലുുപേരുുകുുും1,000രു
പസോലംുനലെിയിലുു.രജി
സ്സടുരഷനുു ഇലുുാതുു സോടുുറി
വിലപുനകുുാരുുകുുു കുരി സ
ഹായധനംനലെുണചമനുുും
ഉമുുനുുൊണുുിഅഭയുരഥിചുുു.

മരച്്േിനമഡി.രോനെജിൽ്്
നോവിഡ്േേിരോധനഇന്്്മ്തൽ്്
തിരുവനനുുപുരം: ഐസി
എംആര അനുമതി േഭിചുു
സൊചരമേപുുുറംമസചുുരിചമ
ഡികുുലുുസൊചളജിലുുചൊവി
ഡു19പരിസോധനഇനുുുതു
രങുുുചമനുു്ആസോഗയു മടനുുുി
ചെ.ചെ.ബശേജ. രണുുാഴെു
മുമുുുതചനുുറിയലുുബരംപി
സിആരുുചമഷീനുുഇവിചരചയ
തുുിചുുിരുനുുു.ോബുെിറുു്,ഡി
എനുുഎഎകസുട്രുാകറുുു് െിറുു്,
റീസയജുു്ു െിറുു് എനുുിവചയ
ലുുാംേഭയുമാകുുികുുഴിഞുുു.ജീ
വനകുുാരുുകുു് മതിയായ പരി
ശീേനവംുനലുുെി.
സോഗിെളുചര എണുും വ
രുുധിചുുസാഹെരയുതുുിലുുപരി
സോധനെളുു സവഗതുുിോ
കുുാനുു10റിയലുുബരംപിസി
ആരുുചമഷീനുെളുുവാങുുാനുു
സരുുകുുാരുുഅനുമതിനലുുെി
യിരുനുുു.

ഇതിോണുമസചുുരിചമഡി
കുുലുു സൊചളജിസനയംു ഉ
ളുുചപുുടുതുുിയിരുനുുത.ു ബമ
സടുൊബസോളജിവിഭാഗതുുി
ചേോബിസോടു സെരുുനുുാണു
സൊവിഡുോരംുടപുവരുുതുുി
കുുുെ.
മസചുുരി ചമഡികുുലുു സൊ
ചളജിചേസാംപിളുെളുുചൊ
വിഡു പരിസോധനയകുുുായി
ആേപുുുഴ ചമഡികുുലുു സൊ
ചളജിചേോബിസേകുുാണുഇ
തുവചര അയചുുിരുനുുത.ു മ
സചുുരി ോബിലുു പരിസോധ
നെളുുആരംഭികുുുനുുസൊചര
കുടുതലുു പരിസോധനെളുു
സവഗതുുിലുുനരതുുാം.ഇസൊ
ചരസെരളതുുിലുു12സരുുകുുാ
രുുോരുെളിലംുരണുു്സവുൊ
രയുോരുെളിലുമാണു സം
സുുാനതുു് ചൊവിഡു ടസുവ
പരിസോധനനരതുുുനുുത.ു

നവടിനൊച്്മ്ഴങ്്ിയതിനനത്ടരന്്ായിര്ന്്്നതേച്്ിൽ

നേരയ്മംഗലംവേത്്ിൽനോക്്്മായിവേംവക്പ്്ിന്്്പിടിയിലായോയാട്്്സംഘം.

രവനൽമഴശക്്മാക്ന്്്,നയരല്്അനലരട്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാ
നതുു് സവനലമഴ ശകുുമാ
കുനുുു.24വചരസെരളതുുി
ലെിേയിരങുുളിലഇരിമിനുു
സോടുകുരിയ മഴയകുുുും മ
ണികുുുറില30മുതല40െി
സോമീറുുരസവഗതയിലവീശി
യരികുുുനുുൊറുുിനംുസാധയു
തയുചണുുനു്ുസെടദുുുൊോവ
സുുാ വകുപുു്. അതിനാല
വയുാഴാഴെുമേപുുുറതുുുംചവ
ളുുിയാഴെു വയനാടംു ചയ
സലുുഅേരടുു് ടപുഖയുാപിചുുിടുുു
ണുു്.സെരളതുുിലഇസപുുള

േഭികുുുനുു മഴസോരനുബ
നുുിചു്ുഉചുുയകുു്ുരണുുുമുതല
രാടതുി 10 മണിവ ചരയുളുു
സമയതുുാണു ഇരിമിനുുേി
നുളുു സാധയുത കുടുതല.
െിേ സമയങുുളില രാടതുി
ബവെിയംുഇതുതുരരസനുു
കുുാം. ഇതുുരം ഇരിമിനുുല
അപെരൊരിെളാണ.ുഅവ
മനുഷയുജീവനംുബവദയുുത
ൊേെങുുളുമായിബനുുിപുുി
ചുുിടുുുളുു വീടുുുപെരണങുുള
കുുുംവേിയനാശനഷുുംസു
ഷുുികുുുനുുുണു്ു.

സംസുുാനദുരനുുനിവാര
ണഅസോറിറുുിഇരിമിനുുേി
ചന ഒരു സംസുുാന സവി
സശഷദുരനുുമായിടപുഖയുാപി
ചുുിടുുുണുു്. സവണുു മുനെരുത
ല ൊരുുസമഘം െണുുുതുര
ങുുുനുു സമയം മുതല ത
ചനുുസവുീെരികുുണം.ഉചുുയു
കുു്രണുുുമുതലരാടതുി10മ
ണി വചരഅനുുരീകുും സമ
ഘാവുതമാചണങുുില, കുടുുി
െളതുറസായസുുേതുുും
ചരറസിലംുെളികുുുനുുതു ഒ
ഴിവാകുുുെ.

രോക്്്ഡൗണ്്വിലക്്്ലംഘിച്്
സഹ.ൈാങ്്്നെയരമാന
അറസ്്്്ിൽ
മടുുാസചുുരി: സോകുു് ഡൗൺുു
മാനദണുുങുുള േംഘിചുുു
സൗജനയുെിറുു്വിതരണംനര
തുുിയസഹെരണബാങുു്ചെ
യരമാനഅററുുുുില.മടുുാസചുു
രിസാരുുവജനികുസഹെരണ
ബാങുുിചുുു ആരുു. നവീനുുകു
മാറിചനയാണു അററുു്ുു ചെ
യതുുജാമയുതുുിലുുവിടുുത.ു
ശനിയാഴെുരജിസസ്ടുരഷനുു
നരതുുിയതിചന തുരരുുനുുു
നുറുെണകുുിനാളുെളാണു
വിേകുുുേംഘിചുുുബാങുുിലുുത
രിചുുുകുരിയത.ുഇതുവേിയടപു
തിസഷധതുുിനു വഴിവചുുസൊ
ചര ചോേിചസതുുി നി
രുുതുുിവയപുുുിചുുിരുനുുു. ഇ
നുുചേവീണുുുംബാങുു്അ
ധികുതരുു രജിസസ്ടുരഷനുു
പുനരാരംഭികുുുെയായി
രുനുുു.
ഇസൊചര ശനിയാഴെു
എതുുിയതിസനകുുാലുുകു
ടുതലുു ആളുെളാണു എ
തുുിയത.ു സംഭവം വാ
രുുതുുയായസൊചരചോേീ
ചസതുുിബാങുു്ചെയരുുമാ
ചനെറുുുുഡിയിചേടുതുുു.
ബാങുു്അധികുതരുുചകുു
തിചര സെചസടുകുുണചമ
നുുാവശയുചപുുടുു് മഹാതുുാ

സാംസെ്ാരിെ സവദി മടുുാ
സചുുരി അസി. െമുുിഷണ
രുുകുു് പരാതി നലുുെിയിരു
നുുു.ബിപിഎലഅംഗങുുള
കുുാണുെിറുു്വിതരണടപുഖയുാ
പനംനരതുുിയത.ു
30,000തുുിസേചറബിപിഎ
ലുുഅംഗങുുളുചരഡാറുുഅധി
കുതരുചര ബെവശമുചണുു
നുുിരിചകുു രജിസസ്ടുരഷചുുു
സപരിലുുആളുെചളചതരുവി
സേകുുിറകുുിയതുബാങുു്അധി
കുതരുചര ഭാഗതുു് നിനുുു
ണുുായകുതയുവിസോപമാചണ
നുു്പരാതിഉയരുുനുുിരുനുുു.

വയ്ാജവാർത്്കൾതടയാൻ
സംവിധാനംവരം്
തിരുവനനുുപുരം: ചൊവി
ഡ1ു9സംബനുുിചുു്ടപുെരികുുു
നുുവയുാജവാരതുുെളുചരനിജ
സുുിതി ജനങുുചള അറിയി
കുുുനുുതിനു ടപുസതുയെ സംവി
ധാനം വരംു. ടപുെരികുുുനുു
വാരതുുെളശരിസോചതസറുു
എനുു് ഉറപുുാകുുാന 24 മണി
കുുുറംുടപുവരതുുികുുുനുുസം
വിധാനം സവണചമനുു് െീഫു
ചസടെുടുുറി സോം സോസിചുുു
അധയുകുുതയിലചസടെുസടുുറി
യറുു്പിആരസെംബറിലസെര
നുു സോഗതുുില മാധയുമ എ
ഡിറുുരമാരനിരസദശിചുുു.

ചരേിവിഷന,പടതുങുുള,ഓ
ൺബേനുെളഎനുുിവയുചര
ഡിജിറുുല പുുാറുു്സോമുെചള
വയുാജ വാരതുുെളതരയാന
ശകുുമായിഉപസോഗികുുണം.
മാധയുമങുുളുചരസോസോചവചുു്
വയുാജവാരതുുെള സാമുഹി
െ മാധയുമങുുളില ടപുെരിപുുി
കുുുനുുതിചനതിചരനരപരിശ
കുുമാകുുാന ബസബര ചസ
ലുുിനുനിരസദശംനലെണചമ
നുുുംനിരസദശമുണുുായി.ടപുമു
ഖ മാധയുമസുുാപനങുുളുചര
യംുവാരതുുാഏജനസിെളു
ചരയംുഎഡിറുുരമാരസനരിടുുും

വിഡിസോ സൊൺഫറനസി
ലുചരയംുെരചുുയിലപചങുുടു
തുുു.
ചൊവിഡ1ു9ടപുതിസോധവു
മായിബനുുചപുുടുുുംവയുാജവാ
രതുുെളടപുതിസോധികുുാനംു
സംസുുാനസരകുുാരസവുീെരി
ചുുുവരുനുു നരപരിെള െീഫു
ചസടെുടുുറിസോഗതുുിലവിശ
ദീെരിചുുു.പിആരഡിയംുചപാ
േീസിചേബസബരചസലവി
ഭാഗവുമാണുവയുാജവാരതുുെ
ളനിരീകുുികുുുനുുത.ു
വയുാജവാരതുുെള േഭിചുുാ
ലുരന ആുുുി സഫകു നയുുസ്

ഡിവിഷന മുസഖന വയുകുുത
വരുതുുി നലകുനുുതു പരിഗ
ണികുുുചമനുു്െീഫുചസടെുടുുറി
വയുകുുമാകുുി. ഏെീകുത സെ
ടദുുുതുുില നിനുു് അപുസഡഷ
നുെള േഭികുുുനുു ൊരയുവംു
ടശുദുുികുുും.നിയടനുുുണങുുളംു
ഇളവുെളംുസംബനുുിചുു്ആ
ശയകുുുഴപുും ഉണുുാൊതിരി
കുുാനടപുസതുയെടശുദുുപുേര
തുുും.
സോടു്ുസ്സോടുുുെളതീരുമാ
നിചുുതു സോസിറുുീവു സെസുെ
ള,സമുുരകുുസെസുെളതുര
ങുുിയവശാസട്തുീയമായിഅവ

സോെനംചെയതുസശഷമാണ.ു
സോസിറുുീവുസെസുെളുചരഎ
ണുുംമാടതുമലുു,ടപുാഥമിെസമുു
രകുുപടുുിെ,രണുുാംഘടുുസമുുര
കുുപടുുിെതുരങുുിയവകുരിപ
രിഗണിചുുാണുസോടുു്സസ്ോടുുു
െളതിരചഞുുടുതുുത.ു
ഡിജിപി സോകനുാഥു ചബ
ഹറ്,ആഭയുനുുരഅഡീ.െീഫു
ചസടെുടുുറി വിശവുാസ് സമതുു,
ഐപിആരഡിചസടെുടുുറിപി.
സവണുസോപാല,ഡയറകറുുുര
യ.ുവി.സോസ്എനുുിവരംുവി
വിധമാധയുമഎഡിറുുരമാരംുപ
ചങുുടുതുുു.

"െവ്ിക്രോകറ്്്ര'തട്്ിപ്്്
െമ്്നിയാനണന്്്വി.ഡി.സതീശന
തിരുവനനുുപുരം: സട്പുിംഗുുര വിവാദ
തുുിനുപിനുുാചേജനങുുളകുു്ചരേിചമ
ഡിസിനസസവനംഉറപുുാകുുാനായിസ
രകുുാരനിസോഗിചുുെവുികു സോകറുുുര
എനുുെമുുനിചകുുതിസരയംുരുകുുവി
മരശനവുമായി ടപുതിപകുും. െവുികുു്
സോകറുുുരഎനുുസുുാപനംതടുുിപുു്െ
മുുനിയാചണനുുാണുവി.ഡി.സതീശന
എംഎലഎ.ജനങുുളുചരആസോഗയുവി
വരങുുളസോരതുുാനുളുുപദുുതിയാ
ണിത.ുഇതുസട്പുിംഗുുറിചുുുബിനാമിെ
മുുനിയാസോഎനുു്അസനുവഷികുുണ
ചമനുുുസതീശനആവശയുചപുുടുുു.
രജിസട്രുാരുുഓഫുെമുുനീസ്വിവര
ടപുൊരം െവുികു സോകറുുുരുു ചഹലുുതുു്
ചെയരുുബടുപവറുു്േിമിറുുഡുഎനുുെമുു
നിരുപീെരിചുുിരികുുുനുുതു ചഫടരുുവ
രി19നാണ.ുഒരുഎറണാകുളംസവുസദ
ശിയംു തിരുവനനുുപുരതുു് താമസി
കുുുനുു െങുുനാസശരി സവുസദശിയുമാ

ണുസരഖെളുു ടപുൊരംഡ
യറകറുുുരുുമാരുു.ഇതിചോരാ
ളുു ഓചടുു ബടുഡവറംു മ
ചറുുരാളുുസോഡജുുനരതുുി
പുുുൊരനുമാചണനുുാണു
വിവരം.വാണിജയുമടനുുുാേ
യതുുില േഭയുമായ വിവര
ങുുളുു ടപുൊരംഈ രണുുു
സപരുചരയംുസപരിലുുമചറുു
രുബിസിനസംുഇലുു.െവുി
കുഡിആരുുഎനുുസംരംഭം
ഇവരുചരആദയുസംരംഭവു
മാണ.ു
മുഖയുമടനുുുിഏടപുിലുുഒനുുിനാണുചര
േിചമഡിസിനുു പദുുതി ടപുഖയുാപിചുുത.ു
എനുുാലുു ഈ െമുുനിയുചര ചവബു
ബസറുു്രജിറുുുുരുുചെയതുതുഏഴിനാണ.ു
ഈപദുുതിടപുൊരംഒരുനമുുറിസേകുു്
വിളികുുുസുപുളുു അവരുചര സംഭാഷ
ണംമുഴുവനുുചറസുകുരുുഡുചെയുുചപുുടു

െയംു സോകറുുു
രുുമാരുു ഇവസോടു
സംസാരിചുുുസശഖ
രികുുുനുു വിവര
ങുുളുു അവരുചര
ചസരുുവറിലുു എ
തുുുെയംു ചെ
യുുും.വിളികുുുനുുവ
രുചര ചമഡികുുലുു
ഹിറുുുുറി ഉളുുപുുചര
യുളുുസുടപുധാന
മായ വിവരങുുളാ
ണുസശഖരികുുുനുു

ത.ുഈഡാറുുയാണുയാചൊരുമുനുുപ
രിെയവംു വിശവുാസയുതയംു ഇലുുാതുു
സവുൊരയുെമുുനികുു്ബെമാറിയത.ുഇ
നുുുയനുു ചമഡികുുലുു അസോസിസയഷ
നാണു (ഐഎംഎ)ഇതിനായി സോ
കറുുുരുുമാരുചര സസവനംവിടുുുനലുുെിയ
ത.ുഎനുുാലുുഇതുസംബനുുിചുുെരാ

ചൊനുുുംഅറിയിചലുുനുു്ഐഎംഎവു
തുുങുുളുുപറയുനുുു.
സരുുകുുാരിചുുുപദുുതിചയനുു്വിശവു
സിചുുുവിളികുുുനുുജനങുുളുചരആസോ
ഗയുവിവരങുുളാണുെമുുനി സശഖരിചുു
ചതനുു് സതീശനുു ആസോപിചുുു. ഈ 
സസവനംേഭയുമാകുുാനുുനിരവധിറുുുുാ
രുുടുു്അപുുുെളുുസരുുകുുാരിചനസമീപിചുുി
രുനുുു.അവചരതഴഞുു്പുതുതായിെ
മുുനിരുപീെരിചുുുനരതുുിയഈഇര
പാടുവേിയതടുുിപുുാണ.ു
ഈൊേയളവിലുുഐരിവകുപുു്ന
രതുുിയിടുുുളുുഎലുുാഇരപാടുെളംുഅ
സനുവഷണികുുണം.സട്പുിംഗുുരെമുുനി
കുുുബഹുരാഷ്ടരുമരുനുുുനിരുുമാണകു
തുുെയായബഫസരുുെമുുനിയുമായു
ളുു ബനുുചുതുപുുറുുി പുറതുുുവനുുിടുുു
ളുുവിവരങുുളുുദുരുഹതവരുുധിപുുികുുു
െയാചണനുുുംവി.ഡി.സതീശനുുആ
സോപിചുുു.

ചീഫ്സെകര്ട്്റിമാധയ്മഎഡിറ്്ർമാര്മായിചർച്്നടത്്ി

2,231രേര്്ക്്്
എതിനേ
രെനസട്ത്്്
തിരുവനനുുപുരം:സോകുഡൗ
ൺനിസോധനംേംഘിചുുുയാ
ടതു ചെയതുതിനു സംസുുാന
ചുതുടുുാചെ ഇനുുചേ 2,231
സപരുുചകുുതിചര സെചസടു
തുുു. വിവിധ സെസുെളിോ
യി2,297സപരഅററുുുുിോയ
സപുുള 1,784 വാഹനങുുളംു
പിരിചചുുടുതുുിടുുുണു്ു.

ജസ്്്്ിസ്ഉബൈദിന്്്നിയമനം
റദ്്ാക്്ണം:നെ.സ്രേനദ്്്ന്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
റിയലുുഎസറുുുുറു്ുറഗുസേറുുറിഅ
സോറിറുുിഅപുുസേറുു് ടരുിബയുുണ
ലുു ചെയരുുമാനായി റിടുു. ജറുുുുി
സ്പി.ഉബബദിചനനിയമിചുു
തുവിവാദമായസാഹെരയുതുുി
ലുുആനിയമനംറദുുാകുുണചമ
നുു് ബിചജപി സംസുുാനഅ
ധയുകുുനുുചെ.സുസരടദുുുനുു. 
ഉബബദിചുുുനിയമനംഉദുുി
ഷുു ൊരയുതുുിനുളുു ഉപൊര
സമ്രണയാചണനുു ആസോപ
ണമാണു ഉയരുുനുുിരികുുുനുു

ത.ു പിണറായിവിജയനുുടപുതി
യായോവേിനുുഅഴിമതിസകുു
സിലുുഅസദുുഹചതുുവിൊരണ
കുരാചത കുറുുവിമുകുുനാകുുി
വിധി പറഞുുയാളാണു ജറുുുുി
സ്ഉബബദ.ുഇസപുുഴചതുുനി
യമനംഅതിനുളുു ടപുതിഫേ
മാചണനുു് സംശയികുുുനുുവ
ചരകുറുുചപുുടുതുുാനാെിലുു.നി
യമനംരാഷ്ടരുീയസടുപരിതമചലുു
നു്ുജറുുുുിസ്ഉബബദുപറയുനുു
തുചൊണുുുമാടതുംഅതങുുചന
യാെണചമനുുിലുുനുു് സുസരടദുുു

നുുപറഞുുു.
റിയലുുഎസറുുുുറു്ുചറഗുസേറുുറി
അസോറിറുുിഅപുുസേറുു് ടരുിബയുു
ണലുുചെയരുുമാനുുസുുാനംവി
വാദതുുിനു അതീതമാെണം.
ബഹസുകുരതിയുചര പാനേി
ലുുനിനുുാണുചെയരുുമാചനനി
യമികുുുനുുത.ു
ധാരുുമിെമുേയുങുുളുുകു്ുവിേ
െലപുുികുുുനുുയാളാചണങുുിലുു
ജറുുുുിസ്ഉബബദുഈസുുാനം
ഏചറുുടുകുുാനുുതയാറാെരുചത
നുുുംസുസരടദുുുനുുപറഞുുു.
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ഇരേ്തക്ാരൻേനിവന്്്
മരിച്്്,സംസക്ാരത്്ിന്
സമ്്െിക്്ാകെനാട്്്കാർ
ഈലോഡ:്കട്ത്്പനിമ്ലംമെിച്്ഇര്പത്കാെ
തന്്്സംസക്ാെംപഗ്ാമത്്ിൽനടത്്്ന്്െിതനഎ
െിർത്്്നാട്്്കാർെംഗതത്്ത്്ി.തൊവിഡ്ബാധി
ച്്ാണ്മെിച്്തെന്്ായിര്ന്്്പഗ്ാമീണര്തടആശ
ങ്്.എസപ്ിയടക്്ംതോലീസ്സംഘവം്ആർഡിഒ
യ്തമല്്ാംസ്്ലതത്്ത്്ിഏതറലനെംസംസാെിച്്
ലശഷമാണ്പഗ്ാമീണർപപ്െിലഷധംഅവസാനിപ്്ി
ച്്ത.്മെിച്്ത്തൊവിഡ്മ്ലമതല്്ന്്്ലോകറ്്്ർമാ
രം്െനങ്്തളലോധയ്തപ്്ട്ത്്ി.
ലോബിതെട്്ിപാളയത്്ിന്സമീപംനമ്്ിയ്ർ

പഗ്ാമത്്ിതലഇര്പത്കാെൻഈലോഡ്സർക്്ാർ
ആശ്പപെ്ിയിലാണ്മെിച്്ത.്ഏൊനം്ദിവസംമ്
ൻപ്പനിയ്മായിആശ്പപെ്ിയിൽപപ്ലവശിപ്്ിച്്
ഇയാൾഐതൊലലഷൻവാർഡിലായിര്ന്്്.
തൊവിഡ്പെിലോധനയിൽതനഗറ്്ീവായി.മ്െലദ
ഹംബന്്്ക്്ൾക്്്വിട്്്തൊട്ത്്ലപ്്ൾആശ്പ
പെ്ിക്്്മ്ന്്ിൽെതന്്പപ്െിലഷധംആെംഭിച്്്.ന
മ്്ിയ്െിൽസംസക്ാെത്്ിന്ള്്എല്്ാഒര്ക്്ങ്്
ളം്നടത്്ിയലശഷവം്െനങ്്ൾഎെിർപ്്്മായി
െംഗതത്്ത്്ി.െനങ്്ള്തടകട്ത്്നിലപാട്ഏതറ
ലനെംതോലീസിതനക്ഴക്്ി.

എഫഡ്ിഐനിബന്്ന
വിപവേനകമന്്്ചേന
നയ്്ഡൽഹി:ഇത്്്യയ്മായിഅെിർത്്ിപങ്്ിട്ന്്
ൊെയ്ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്വിലദശനിലക്്പത്്ിന്
ലകപദ്്്സർക്്ാെിതന്്്അന്മെിലവണതമന്്നിബ
ന്്നവിലവെനപെതമന്്്നെനയ്തടവിമർശനം.
ലോകവയ്ാപാെസംഘടനയ്തടെെവ്ങ്്ൾക്്്എെി
ൊണിത.്തോത്വായസവ്െപത്്്വയ്ാപാെമാനദ
ണ്്ങ്്ൾക്്്ംഎെിൊണ.്ഏതെങ്്ിലം്പപ്ലെ്യക
ൊെയ്ങ്്ളിൽനിന്്്മാപെ്മ്ള്്വിലദശനിലക്്പ
ത്്ിന്കടമ്്കള്ണ്്ാക്്്ന്്ത്ശെിയല്്-നെനീ
സ്എംബസിവക്്ാവ്ക്റ്്തപ്്ട്ത്്ി.
നെന,ബംഗ്്ാലദശ,്പാക്്ിസ്്ാൻ,ഭ്ട്്ാൻ,ലന

പ്്ാൾ,മയ്ാൻമർ,അഫഗ്ാനിസ്്ാൻഎന്്ിവിടങ്്ളി
ൽനിന്്്ള്്വിലദശനിലക്്പത്്ിന്ലകപദ്്്സർ
ക്്ാെിതന്്്അന്മെിനിർബന്്മാക്്ിലകപദ്്്സർ
ക്്ാർഉത്്െവിറക്്ിയത്അട്ത്്ിതടയാണ.്തൊ
വിഡ്പപ്െിസന്്ിയ്തടപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ,അവ
സെംമ്െതലട്ത്്്നെനഇത്്്യൻകമ്്നികൾ
ഏതറ്്ട്ക്്്ന്്ത്െടയാന്ള്്നീക്്ത്്ിതന്്്ഭാഗ
മായാണിതെന്്്ച്ണ്്ിക്്ാണിക്്തപ്്ട്്ിര്ന്്്.വി
ലവെനമില്്ാത്്തം്സ്ൊെയ്വ്മായസവ്െപത്്്വയ്ാ
പാെത്്ിന്െി20അംഗൊെയ്ങ്്ൾക്്ിടയിൽധാെ
ണയായിര്ന്്്.ഇലപ്്ൾെിലഅധികെടസങ്്ൾ
വയക്്്്ന്്ത്ഈധാെണയക്്്്വിര്ദ്്മാതണ
ന്്്ംനെനീസ്എംബസിവക്്ാവ്െിലോങ്പപ്
സെ്ാവനയിൽപറഞ്്്.

മാർഗനിർപദശങ്്ളിൽ
കവള്്ംപേർക്്രത്:്
സംസ്്ാനങ്്പോട്പകകദ്്്ം
നയ്്ഡൽഹി:തൊവിഡ്ലോഗവയ്ാപനംെടയാൻ
ലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ാലയംപ്റതപ്്ട്വിച്്മാർഗ
നിർലദശങ്്ളിൽതവള്്ംലെർക്്ര്തെന്്്എല്്ാ
സംസ്്ാനസർക്്ാര്കലോടം്മപത്്്ാലയംനിർലദ
ശിച്്്.മാർഗനിർലദശങ്്ൾപപ്കാെംഅന്വദിക്്ാ
നാവാത്്ഇളവ്കൾെിലസംസ്്ാനങ്്ൾനൽക്
ന്്ത്പശ്ദ്്യിൽതപ്്ട്്ിട്്്തണ്്ന്്്ലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െ
തസപക്ട്്റിഅെയ്ഭല്്സംസ്്ാനെീഫ്തസപക്ട്്റി
മാർക്്യച്്സലദ്്ശത്്ിൽപറയ്ന്്്.
പ്ത്ക്്ിനൽകിയമാർഗനിർലദശങ്്ൾഅലെ

പടിഅന്സെിക്്ാൻഞാൻവീണ്്്ംഅഭയ്ർഥിക്്്
കയാണ.്ബന്്തപ്്ട്്വർതക്്ല്്ാംഇെിന്ള്്നിർ
ലദശംനൽകണം-സലദ്്ശത്്ിൽപറയ്ന്്്.നില
വില്ള്്മാർഗനിർലദശങ്്ൾക്്പ്്്റംകട്ത്്നട
പടികൾപപ്ാലദശികമായആവശയ്ംലോക്്ിലവണ
തമങ്്ിൽസവ്ീകെിക്്ാം.പലക്,്ഇളവ്കൾഅന്വ
ദിക്്ര്ത.്സംസ്്ാനസർക്്ാര്കളം്സർക്്ാർ
അലോറിറ്്ികളം്തോത്െനങ്്ളം്ലകപദ്്്സർക്്ാ
ർനിർലദശങ്്ൾഅക്്െംപപ്െിഅന്സെിക്്ണ
തമന്്്അട്ത്്ിതടസ്പപ്ീംലൊടെിനിെീക്്ണമ്
ണ്്ായതം്ഭല്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിട്്്ണ്്്.ഈനിെീക്്
ണംപെലൊന്്െലൊടെിയ്തടനിർലദശമായിപെി
ഗണിക്്ണം.ഏപപ്ിൽഒന്്ിന്സംസ്്ാനങ്്ൾക്്
യച്്കത്്ിൽഇക്്ാെയ്ംൊൻച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്ന്്
ൊയം്ഭല്്പറയ്ന്്്.

അച്്ക്്്സംസക്ാരച്്ടങ്്ിനില്്,കൊവിഡ്
കേ്െിപോധത്്ിൽമഴ്ക്ിപോഗിആദിെയ്നാഥ്
ലകന്ൗ:തൊവിഡ്19പപ്െിലോധകാല
തത്്ഔലദ്ോഗികെിെക്്്കൾമ്ലംഅച്്
തന്്്മെണാനത്്െെടങ്്്കളിൽപതങ്്ട്
ലക്്തണ്്ന്്്െീര്മാനിച്്്യ്പിമ്ഖയ്മപത്്്ി
ലോഗിആദിെയ്നാഥ.്മകതനന്്നിലയിൽ
മനസ്ലയ്ന്്കാലമാതണങ്്ിലം്സം
സ്്ാനംലനെിട്ന്്ഗ്ര്െെപപ്െിസന്്ി
കണക്്ിതലട്ത്്്വയ്ക്്ിപെമായദഃ്ഖങ്്
ൾമാറ്്ിവയക്്്്കയാതണന്്്ആദിെയ്നാഥ്
അറിയിച്്്.
ഉദെസംബന്്മായലോഗങ്്തളത്്്ടർ

ന്്്എയിംസിൽപപ്ലവശിപ്്ിച്്ിര്ന്്ആന
ദ്്്സിങ്ബിഷഠ്്(89)ഇന്്തലയാണ്മെിച്്
ത.്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്തടലോലിത്്ിെക്്്കളം്
അടച്്ിടൽനിയപത്്്ണങ്്ളം്മ്ലംഅവ
സാനനിമിഷങ്്ളിൽകാണാന്മായിര്
ന്്ില്്ആദിെയ്നാഥിന.്
ലോഗിആദിെയ്നാഥ്ലകന്ൗവിതലവ

സെിയിൽതൊവിഡ്അവലോകനലോഗ
ത്്ിൽപതങ്്ട്ത്്്തൊണ്്ിെിതക്്ഇന്്
തലൊവിതല10.44നാണ്ആനദ്്്സിങ്്ി
തന്്്മെണവാർത്്തയത്്്ന്്ത.്ലോഗം
അവസാനിപ്്ിച്്ലശഷംമെണാനത്്െച്്ട
ങ്്്കളിൽപതങ്്ട്ക്്ാൻകഴിയിതല്്ന്്്
അലദ്്ഹംപപെ്ക്്്റിപ്്്പ്റത്്ിറക്്്കയാ
യിര്തന്്ന്്്ആഭയ്ത്്െഅഡീഷനൽതസ

പക്ട്്റിഅവനീഷ്തക.അശവ്െി.അച്്തന്്്
മെണവാർത്്യറിഞ്്ലശഷവം്ലോഗം
ആദിെയ്നാഥ്ലോഗംത്ടർതന്്ന്്്ംൊെ

സ്്ാനിതലലൊട്്യിൽപെീ
ക്്ാപെിശീലനലകപദ്്്ങ്്
ളിൽനിന്്്പപ്ലെ്യകബ
സ്കളിതലത്്ിച്്ക്ട്്ികൾ
സമ്്ർക്്വിലക്്്പാലി
ക്്്ന്്്തണ്്ന്്്ഉറപ്്ാക്്ാ
ന്ള്്നടപടികൾെീര്മാ
നിച്്ലശഷമാണ്ലോഗം
പിെിഞ്്തെന്്്ംഐടിവ
ക്പ്്്ഡയറകറ്്്ർശിശിർ.
""അച്്തന്്്അവസാനനി

മിഷങ്്ൾക്്്സാക്്ിയാക
ണതമന്്്അെിയായആപഗ്
ഹമ്ണ്്്.എന്്ാൽ,തൊവി
ഡ്മഹാമാെിപടര്ലപ്്ൾ
23ലൊടിെനങ്്ള്തടസ്െ
ക്്സംബന്്ിച്്ഉത്്െവാ
ദിെവ്മാണ്പപ്ധാനം.അട
ച്്ിടലിതന്്്വിെയവം്തൊ
ലോണനവറസിതന്്്പൊ
െയവം്ഉറപ്്ാക്്്ന്്െിനാ
ണ്ഇലപ്്ൾപെിഗണനന
ൽക്ന്്ത.്ഇന്്്നടക്്്ന്്
സംസക്ാെച്്ടങ്്ിൽഎനി

ക്്്പതങ്്ട്ക്്ാനാവില്്''-ആദിെയ്നാഥ്പപ്
സെ്ാവനയിൽപറഞ്്്.

അച്്തന്്്മെണത്്ിൽഞാൻദഃ്ഖിെ
നാണ.്സെയ്സന്്െയം്കഠിനാദ്്്വാന
വം്സവ്ാർഥെയില്്ാത്്പപ്വർത്്നവം്
ക്ട്്ിക്്ാലംമ്െൽഎന്്ിൽവളർത്്ിതയ
ട്ത്്ത്അച്്നാണ-്ആദിെയ്നാഥ്ക്ട്്ി
ലച്്ർത്്്.
ഉത്്െഖണ്്ിതലഹെിദവ്ാറിൽഇന്്്

സംസക്ാെച്്ടങ്്്കൾനടക്്്തമന്്്മ്ഖയ്
മപത്്്ിയ്തടമാധയ്മഉപലദട്്ാവ്മ്െയ്്ഞെ്
യ്ക്മാർഅറിയിച്്്.പപ്ധാനമപത്്്ിനലെ
ദ്്്ലൊദി,ലൊൺപഗ്സ്െനറൽതസപക്ട്്റി
പപ്ിയങ്്ഗാന്്ിവാദ്െത്ടങ്്ിനിെവധി
ലനൊക്്ൾആനദ്്്സിങ്്ിതന്്്മെണത്്ി
ൽഅന്ലോെനമറിയിച്്്.
അടച്്ിടലിന്ലശഷംൊൻവീട്്ിതലത്്്

തമന്്അമ്്തയഅറിയിച്്മ്ഖയ്മപത്്്ിനി
യപത്്്ണങ്്ൾപാലിച്്്ആൾക്്്ട്്ംഒഴിവാ
ക്്ിലവണംസംസക്ാെംനടത്്ാതനന്്്ം
നിർലദശിച്്ിട്്്ണ്്്.
അവിഭക്്ഉത്്ർപപ്ലദശിതലപൗെിഗ

ഡ്വാൾസവ്ലദശിയാണ്അെയ്സിങ്ബി
ഷഠ്്എന്്ലോഗിആദിെയ്നാഥ.്അച്്ൻ
ആനദ്്്സിങ്യ്പിയിൽവനംവക്പ്്്തറ
യഞ്്്ർആയിര്ന്്്.ആദിെയ്നാഥിതന്്്ക്
ടാതെനാല്ആൺമക്്ളം്മ്ന്്്തപൺമ
ക്്ള്മ്ണ്്്ആനദ്്്സിങ്്ിന.്

മംുബൈ, കോൽകുുതുു, ജയപുർു, ഇൻകോർ
ഗുരുതരാവസുുയിൽ
നയ്്ഡൽഹി:മം്നബ,പ്തന,െയപ്്ർ,ഇൻലോ
ർ,ലൊൽക്്ത്്നഗെങ്്ളിതലതൊവിഡ്സ്്ിെി
ഏതറഗ്ര്െെതമന്്്ലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ാലയം.
പശ്്ിമബംഗാളിതന്്്മറ്്്െിലപപ്ലദശങ്്ളം്ഗ്ര്
െെമായസാഹെെയ്ംലനെിട്ന്്്ണ്്്.ലോകഡ്ൗൺ
മാനദണ്്ങ്്ൾലംഘിക്്്ന്്ത്വലിയലൊെിൽ
ലോഗവയ്ാപനത്്ിന്ഇടയാക്്്ം-മപത്്്ാലയംച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.ഈനഗെങ്്ളിൽനിെീക്്ണത്്ിന്
ആറ്ലകപദ്്്സംഘങ്്തളയം്നിലോഗിച്്്.മഹാൊ
പട്്്,പശ്്ിമബംഗാൾ,മധയ്പപ്ലദശ,്ൊെസ്്ാൻസം
സ്്ാനങ്്ളിതലതൊവിഡബ്ാധിെർഏതറയ്ള്്
പപ്ലദശങ്്ളിൽഈസംഘങ്്ൾഅട്ത്്മ്ന്്്ദി
വസങ്്ളിൽസദ്്ർശനംനടത്്്ം.ദ്െിെബാധിെ
പപ്ലദശങ്്ൾലനെിട്്്സദ്്ർശിക്്്ന്്സംഘം പെി
ഹാെനടപടികതളക്്്റിച്്്ലകപദ്്്സർക്്ാെിന്റി
ലപ്്ർട്്്നൽകം്.
ലോഗബാധിെപപ്ലദശങ്്ളിൽപപ്െിലോധപപ്വർ

ത്്നങ്്ൾനടത്്്ന്്ആലോഗയ്പപ്വർത്്കർക്്്
ലനലെനടക്്്ന്്ആപക്മണങ്്ൾെടയണതമന്്്ം
ഈനാല്സംസ്്ാനങ്്ൾക്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ാല
യംഅയച്്ഉത്്െവിൽപറയ്ന്്്.ഇവിടങ്്ളിൽ
സാമ്ഹികഅകലംപാലിക്്്ന്്െിന്ള്്മാനദ
ണ്്ങ്്ൾലംഘിക്്തപ്്ട്ന്്്ണ്്്.നഗെലമഖലകളി
ൽവാഹനങ്്ൾഓട്ന്്്ണ്്്.ഇതൊതക്്െടയണ
തമന്്്ംനിർലദശം.
ബാങ്്്കൾ,തോത്വിെെണശം്ഖലയിതലകട

കൾ,മാർക്്റ്്്കൾഎന്്ിവിടങ്്ളിൽസാമ്ഹിക
അകലംപാലിക്്ണതമന്്വയ്വസ്്ലംഘിക്്തപ്്ട്
കയാതണന്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ാലയംവിശദീകെിക്്്
ന്്്.ലോട്്്സല്ോട്്്കളിലം്ലോട്്്സല്ോട്്്കളാകാ
ൻസാധയ്െയ്ള്്പപ്ലദശങ്്ളിലം്ഇത്്െത്്ിൽ
മാനദണ്്ങ്്ൾലംഘിക്്തപ്്ട്്ാൽലോഗവയ്ാപനം

ഏറം്.പശ്്ിമബംഗാളിൽലൊൽക്്ത്്യക്്്്പ്റ
ലമഹൗറ,ഈസ്്്്്മിഡന്ാപ്ർ,ലോർത്്്24പർഗാ
നാസ,്ഡാർെിലിങ,്കലിംലോങ,്െയപ്ാൽഗ്െി
എന്്ിവിടങ്്ളിലം്സ്്ിെിഗ്ര്െെമാതണന്്ാണ്
ലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ാലയംകണക്്്ക്ട്്്ന്്ത.്
എന്്ാൽ,ഈഉത്്െവിതനെിലെപശ്്ിമബംഗാ

ൾമ്ഖയ്മപത്്്ിമമെബാനർെിെംഗത്്്വന്്്.എ
ത്്ിതന്്്അടിസ്്ാനത്്ിലാണ്ലകപദ്്്സംഘങ്്ൾ
വര്ന്്തെന്്്അറിയിതല്്ന്്്മമെ.മെിയായകാെ
ണങ്്ളില്്ാതെഇത്്െത്്ിൽനീങ്്്ന്്ത്ൊെയ്
ത്്ിതന്്്തഫഡറൽസംവിധാനത്്ിന്എെിൊതണ
ന്്്ംഅവർ.
""എല്്ാപക്ിയാത്്കപിന്്്ണയം്നിർലദശങ്്

ളം്ഞങ്്ൾസവ്ാഗെംതെയ്്്ന്്്;പപ്ലെ്യകിച്്്തൊ

വിഡ്പപ്െിസന്്ിയ്മായിബന്്തപ്്ട്്്.എന്്ാൽ,
എത്്ടിസ്്ാനത്്ിലാണ്ലകപദ്്്സംഘങ്്തളനി
ലോഗിക്്ാന്ള്്െീര്മാനതമന്്്വയ്ക്്മല്്.ഇെി
തന്്്മാനദണ്്തമതത്്ന്്്വയ്ക്്മാക്്ാൻപപ്ധാനമ
പത്്്ിനലെപദ്്്ലൊദിലോടം്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ിഅമിത്
ഷാലോടം്ഞാൻഅഭയ്ർഥിക്്്കയാണ.്അത്വ
തെഞാൻഭയതപ്്ട്ന്്്;ഇത്തഫഡറലിസത്്ിന്
ലോെിച്്െതല്്ന്്്''-മമെടവ്ീറ്്്തെയത്.്
ദ്െത്്നിവാെണമാതനജത്മന്്്ിന്ള്്ലദശീയ

എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്കമ്്ിറ്്ിതെയർതപഴസ്ൺഎന്്
നിലയിൽലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െതസപക്ട്്റിഅെയ്ഭല്്
യാണ്ഉത്്െവിൽഒപ്്്വച്്ിെിക്്്ന്്ത.്ഓലോലക
പദ്്്സംഘത്്ിലം്അഞ്്ംഗങ്്ൾവീെമാണ്ഉണ്്ാ
ക്ക.ലകപദ്്്സർക്്ാെിതന്്്അഡീഷനൽതസപക്ട്്
റിറാങ്്ില്ള്്ഓഫിസർസംഘങ്്തളനയിക്്്ം.
ലോകഡ്ൗൺനടപടികൾ,അവശയ്സാധനങ്്ള്
തടവിെെണം,സാമ്ഹികഅകലംപാലിക്്ൽ,ആ
ശ്പപെ്ിസൗകെയ്ങ്്ൾ,സാംപിൾപെിലോധനയ്
തടവിവെങ്്ൾ,ആലോഗയ്പപ്വർത്്കര്തടസ്െ
ക്്,പെിലോധനാകിറ്്്കള്തടയം്പിപിഇകള്തട
യം്മാസക്്്്കള്തടയം്ലഭയ്െ,ദ്െിൊശവ്ാസ
കയ്ാംപ്കള്തടഅവസ്്എന്്ിവതയല്്ാംപെിലോ
ധിക്്്ം. ഇവർക്്്ള്്വിമാനയാപെ്ാസൗകെയ്ം
ലവ്ോമഗൊഗെമപത്്്ാലയംഒര്ക്്്തമന്്്ംഉത്്െ
വിൽപറയ്ന്്്.സംസ്്ാനങ്്ളിതലത്്ിയാൽലവ
ണ്്സൗകെയ്ങ്്ൾസംസ്്ാനസർക്്ാര്കൾനൽ
കണം.
മധയ്പപ്ലദശ,്ൊെസ്്ാൻ,ഉത്്ർപപ്ലദശ,്െമി

ഴന്ാട്സംസ്്ാനങ്്ളിൽആലോഗയ്പപ്വർത്്കർ
തക്്െിലെപലയിടത്്്ംആപക്മണംനടന്്ിര്ന്്്.
ലോകറ്്്ർമാർക്്്ംതോലീസ്കാർക്്്ംഉൾതപ്്തട
പര്ലക്്ൽക്്്കയം്തെയെ്ിര്ന്്്.

ലകപദ്്്സംഘങ്്തളനിലോഗിച്്്വിലോെിപ്്്മായിമമെ

ആൾക്്്ട്്ആകക്മണം:വർഗീയനിറം
നൽകരക്െന്്്ഉദ്്വ്ൊക്്കറ
മം്നബ:സംസ്്ാനത്്്െ
ണ്്്സന്്്യാസിമാര്ൾതപ്്തട
മ്ന്്്ലപർആൾക്്്ട്്ആപക്മ
ണത്്ിൽതൊല്്തപ്്ട്്സംഭവ
ത്്ിന്വർഗീയനിറംനൽക
ര്തെന്്്മഹാൊപട്്്മ്ഖയ്മ
പത്്്ിഉദ്്വ്ൊക്്തറ.ഇെിന്
പശ്മിക്്്ന്്വർതക്്െിലെനട
പടിതയട്ക്്ണതമന്്്അലദ്്
ഹംലകപദ്്്ആഭയ്ത്്െമപത്്്ിഅ
മിത്ഷാലോട്അഭയ്ർഥിച്്്.
കഴിഞ്്16ന്നടന്്ആപക്ണതത്്

ക്്്റിച്്്ഉന്്െെലഅലന്വഷണത്്ിന്ഉ
ത്്െവിട്കയം്110ലപതെകസ്്്്ഡിയി
തലട്ക്്്കയം്തെയെ്െിന്പിന്്ാതല
യാണ്ഉദ്്വിതന്്്അഭയ്ർഥന.സംഭവം
വർഗീയവതക്െിക്്ര്തെന്്്അമിത്ഷാ

യം്നിർലദശിച്്ൊയിഉദ്്വ്പ
റഞ്്്.അറസ്്്്ിലായവെിൽഒമ്്
ത്ലപർപപ്ായപ്ർത്്ിയാകാ
ത്്വൊണ.്
പെിനാറിന്സ്ററ്്ിൽഒര്മെ

ണാനത്്െെടങ്്ിൽപതങ്്ട്
ക്്ാൻമം്നബയിൽനിന്്്
ലോയമഹത്്്കൽപ്്വ്ക്്ഗിെി
(75),സ്ശീൽഗിെി(35)എന്്ീ
സന്്്യാസിമാരം്കാർനപ്ഡവർ

നീലലഷ്തയൽഗതഡ(30)യ്മാണ്പാൽ
ഘർെില്്യിതലആദിവാസിപഗ്ാമംഗ
ഡെ്ിഞ്്തലയിൽആൾക്്്ട്്ആപക്മണ
ത്്ിനിെയായത.്മഹാൊഷ്പട്യം്ലകപദ്്്
ഭെണപപ്ലദശമായദാപദ്നഗർഹലവലിയ്
മായ്ള്്അെിർത്്ിയിതലപഗ്ാമമാണി
ത.്അടച്്ിടൽനിലനിൽക്്്ന്്െിനാൽ

പപ്ധാനവഴികതോഴിവാക്്ിസ്റ്്റ്്ിലല
ക്്്ലോകാന്ള്്പശ്മത്്ിലായിര്ന്്്
സന്്്യാസിമാർ.ഇെിനിതട,ഗഡെ്ിഞ്്തല
യിൽഇവതെവനംവക്പ്്്അധിക്െർെ
ടഞ്്്വിശദീകെണംലെട്ന്്െിനിതട
പഗ്ാമീൺസംഘടിതച്്ത്്ിആപക്മിക്്്ക
യായിര്ന്്്.
ക്ട്്ികതളെട്്ിതക്്ണ്്്ലോകാതന

ത്്ിയവതെന്്്തെറ്്ിദ്്െിച്്ായിര്ന്്്
ആപക്മണം.ക്ട്്ികതളെട്്ിതക്്ണ്്്ലോ
ക്ന്്വതെലനെിടാൻപഗ്ാമത്്ിൽഅട്
ത്്ിതടനിെീക്്ണക്ട്്ായമ്ര്പീകെിച്്ി
ര്ന്്്.കഴിഞ്്യാഴെ്ഇവർഒര്ആകറ്്്ി
വിസ്്്്്ഉൾതപ്്തടെണ്്്ലപതെആപക്മിക്്്
കയം്തെയെ്ിര്ന്്്. സംഭവത്്ിൽവർ
ഗീയെആലോപിക്്ര്തെന്്്ലൊൺപഗ്
സം്ആവശയ്തപ്്ട്്്.

110ലപർഅറസ്്്്ിൽ

രണ്്്പേർക്്്
പോഗംപേദമായി,
ആലപ്്്ഴയം്
കൊവിഡ്വിമ്ക്്ം
ആലപ്്്ഴ:തൊവിഡ്19നവറ
സ്ബാധിച്്്ആലപ്്്ഴതമഡി
ക്്ൽലൊളതജ്ആശ്പപെ്ിയി
ൽെികിത്്യില്ണ്്ായിര്ന്്
െണ്്്ലപർക്്്ക്ടിലോഗംലഭ
ദമായി.മ്ന്്ാമതത്്സാംപിള്
കളം്തനഗറ്്ീവ്ആയലൊതട
ഇവതെഡിസെ്ാർജ്തെയ്്ാൻ
െീര്മാനിച്്്.ഇലൊതടലൊട്്
യം,ഇട്ക്്ി,ത്ശ്ർെില്്കൾ
ക്്്പിന്്ാതലആലപ്്്ഴയം്
തൊവിഡ്വിമ്ക്്െില്്യായി.
ഡൽഹിനിസാമ്ദ്്ീനിൽെ

ബ്ലീഗ്സലമ്്ളനത്്ിൽപതങ്്
ട്ത്്്െിെിതച്്ത്്ിയതെങ്്
ന്്്ർൊല്ക്്ിതലെണ്്്ലപ
ൊണ്ഇലപ്്ൾലോഗവിമ്ക്്
ൊയിെിെിച്്്ലോക്ന്്ത.്െി
ല്്യിലാതകഅഞ്്്ലപർക്്ാ
ണ്തൊവിഡ്ബാധിച്്ിര്ന്്
ത.്െന്വെി31ന്തമഡിക്്ൽ
ലൊതളെിൽപപ്ലവശിപ്്ിച്്വ്
ഹാനിൽനിതന്്ത്്ിയവിദയ്ാ
ർഥിക്്ാണ്െില്്യിലം്സം
സ്്ാനത്്്ംആദയ്ംലോഗബാ
ധസ്്ിെീകെിച്്ത.്മാലവലിക്്
െൊല്ക്്്സവ്ലദശിയായഇ
യാൾതഫപര്്വെി13ന്ലോഗ
മ്ക്്നായിആശ്പപെ്ിവിട്്്.
മാർച്്്25ന്തൊവിഡ്സ്്ി

െീകെിച്്്തമഡിക്്ൽലൊതള
െിൽപപ്ലവശിപ്്ിച്്ത്ഖത്്റി
ൽനിതന്്ത്്ിയകാർത്്ികപ്്
ള്്ിൊല്ക്്്സവ്ലദശിതയയാ
യിര്ന്്്.ഏപപ്ിൽആറിന്ഈ
വയ്ക്്ിലോഗവിമ്ക്്നായി.
ത്ടർന്്്ഏപപ്ിൽനാലിനം്
എട്്ിനം്നിസാമ്ദ്്ീനിൽനി
തന്്ത്്ിയഓലോര്ത്്ർക്്്
തൊവിഡ്സ്്ിെീകെിച്്്.

ഗംഗാജലംകട്ിക്്ാം...!
ഹെിദവ്ാർ:അടച്്്പ്ട്്ലിതനത്്്ടർന്്്ഫാകറ്്്റിക
ൾനിലയക്്്്കയം്വിലോദസഞ്്ാെ-െീർഥാടന
ലകപദ്്്ങ്്ൾവിെനമാക്കയം്തെയെ്ലൊതടഗം
ഗാെലംശ്ദ്്മായൊയിറിലപ്്ർട്്്.ൊെയ്ംഅടച്്്
പ്ട്്ലിലായലൊതടലദശീയെലസ്്ാനമായഡൽ
ഹിയിൽഉൾതപ്്തടവായ്മലിനീകെണലത്്ത്ക്
റഞ്്ൊയിറിലപ്്ർട്്്കൾവന്്ിര്ന്്്.ഇെിന്പി
ന്്ാതലയാണ്ഗംഗാെലംക്ടിക്്ാനം്ലോഗയ്മാ
തയന്്്കതണ്്ത്്ൽ.
െീർഥാടനലകപദ്്്ങ്്ളായഋഷിലകശിലം്ഹെിദവ്ാ

റിലം്ഗംഗാെലംതെളിനീൊയിമാറിതയന്്്ംലല്്
റിൻഉപലോഗിച്്്ശ്ദ്്ീകെിച്്ാൽക്ടിക്്ാനം്
ലോഗയ്തമന്്്ംഉത്്െഖണ്്്പെിസ്്ിെിസംെക്്
ണ,മലിനീകെണനിയപത്്്ണലോർഡ്അറിയിച്്്.
ഹർകിപൗഡിയിതലെലംപെിലോധിച്്ലശഷമാ
ണ്തവളിതപ്്ട്ത്്ൽ.ഹർകിപൗഡിയിതലഗംഗാ
െലത്്ിൽലൊളിലോംബാകറ്്്ീെിയയ്തടഅളവ്
34ശെമാനംക്റഞ്്്.മലിനെലത്്ിതന്്്ഗ്ണനി
ലവാെത്്ിൽനിർണായകമായബതോതകമിക്്ൽ
ഓകസ്ിെൻഡിമാൻഡ്(ബിഒഡി)20ശെമാനംക്
റതഞ്്ന്്്ംഅധിക്െർ.െെിപെ്ത്്ിലാദയ്മാണ്
ഹർകിപൗഡിയിതലതവള്്ംക്്ാസ്എവിഭാഗത്്ി
ൽവര്ന്്തെന്്്മ്ഖയ്പെിസ്്ിെിഓഫിസർ.പിഎ
ച്്്മ്ലയ്ം6.5നം്8.5നം്ഇടയിൽവര്ന്്തവള്്മാ
ണ്ക്്ാസ്എവിഭാഗത്്ില്ള്്ത.്

ഇളവിതല്ന്്്്െമിഴന്ാട,്കർണാടക
തെനന്:്തൊവിഡ്വയ്ാപനംെടയാന്
ള്്ലോക്ഡൗണിൽയാതൊര്വിധഇള
വ്കളം്അന്വദിക്്ിതല്്ന്്്െമിഴന്ാട,്
കർണാടകസർക്്ാര്കൾവയ്ക്്മാക്്ി.
അലെസമയം,ലമയ്ഏഴ്വതെലോക്
ഡൗൺനീട്്്കയാതണന്്്തെലങ്്ാനസർ
ക്്ാർ.
തൊലോണസ്്ിെീകെിക്്്ന്്ലോഗിക

ള്തടഎണ്്ത്്ിൽക്റവില്്ാത്്സാഹെ
െയ്ത്്ിലാണ്തെലങ്്ാനയിൽലോക്ഡൗ
ൺനീട്്്ന്്ത.്സാമ്ഹികഅകലംപാലി
ക്്ാന്ള്്മാനദണ്്ങ്്ൾകർശനമായി
പാലിക്്്ന്്്തവന്്്ഉറപ്്ാക്്്തമന്്്ംസം

സ്്ാനസർക്്ാർഉത്്െവിൽപറയ്ന്്്.
ലോട്്്സല്ോട്്്കളിൽഅവശയ്വസത്്ക്്
ള്തടവിെെണതൊഴിതകയാതൊര്വിധ
പപ്വർത്്നങ്്ളം്അന്വദിക്്ില്്.ഓൺ
നലൻപ്്ാറ്്്ലോമ്കൾഉപലോഗിച്്്പാെ
കംതെയെ്ഭക്്ണംവീട്കളിൽഎത്്ി
ക്്്ന്്തം്െടഞ്്ിട്്്ണ്്്.മാർച്്്,ഏപപ്ിൽ,
ലമയ്മാസങ്്ളിതലവീട്്്വാടകഈടാക്്്
ന്്ത്മാറ്്ിവയക്്്ാൻമ്ഖയ്മപത്്്ിെപദ്്്ലശ
ഖർറാവ്വീട്്്ടമകലോട്നിർലദശിച്്്.
ഈവാടകയക്്്്പിന്്ീട്പലിശഈടാക്്
ര്തെന്്്ംനിർലദശം.വീട്്്ടമസ്്ർസമ്്ർ
ദംതെല്ത്്ിയാൽവാടകക്്ാർക്്്പൊെി

നൽകാം.സവ്കാെയ്സക്്ള്കൾഫീസ്ക്
ട്്ര്തെന്്്ംനിർലദശം.
ലമയ്മ്ന്്്വതെയാതൊെിളവം്നൽ

കാതെലോക്ഡൗൺത്ടൊൻബംഗള്ര്
വിൽഇന്്തലലെർന്്സംസ്്ാനമപത്്്ിസ
ഭാലോഗംെീര്മാനിച്്്.മ്ന്്ാല്ദിവസം
ക്ട്ലപ്്ൾമ്ഖയ്മപത്്്ിതയദിയ്െപ്്യം്
തൊവിഡ്പപ്െിലോധത്്ിന്ള്്ദൗെയ്സം
ഘവം്ലെർന്്്ക്ടിയാലോെിച്്്ഇളവ്ക
ൾനൽകലോഎന്്ത്സംബന്്ിച്്്െീ
ര്മാനതമട്ക്്്തമന്്്ംമപത്്്ിസഭാെീര്മാ
നങ്്ൾവിശദീകെിച്്പാർലതമന്്്റികാെയ്
മപത്്്ിതെ.സി.മധ്സവ്ാമിപറഞ്്്.

ലോക്ഡൗൺകർശനമായിനടപ്്ാക്്ാ
ൻപപ്ഖയ്ാപിച്്ിെിക്്്ന്്നിലോധനാജ്്
പിൻവലിക്്ിതല്്ന്്്െമിഴന്ാട്വയ്ക്്മാ
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.അവശയ്വസത്്ക്്ള്തടവിെ
െണത്്ിന്നൽകിയിെിക്്്ന്്ഇളവ്ക
ൾത്ടരം്.തൊവിഡ്ലൊഗബാധഏറ്്വം്
ലൊശമായസംസ്്ാനങ്്ള്തടമ്ൻപത്്ി
യിലാണ്െമിഴന്ാട.്സംസ്്ാനത്്്ഇന്്
തല43ലപർക്്്ക്ടിതൊവിഡ്സ്്ിെീക
െിച്്്.ഇലൊതടതൊത്്ംലോഗികൾ1520
ആയി.പെിലനഴ്ലപർമെിച്്ിട്്്ണ്്്.ഞായ
റാഴെ്മെിച്്ലോകറ്്്ർനസമൺതഹർ
ക്്്ലിസം്ഇവെിൽതപ്്ട്ന്്്.

ലോക്ഡൗൺനീട്്ിതെലങ്്ാന

ഫോക്്സ്

  ്   ് 

യോക്ഡൗൺഇളവ്നര്ഖയ്ാരിച്്തിനനത്്്ടർന്്്ഇന്്നെതിര്വനത്്പ്രംനഗരാതിർത്്ിയായക്ണ്്മൺകടവിൽ
അന്ഭവനപ്്ട്്വാഹനത്്ിരക്്്.

അച്്ൻആനന്്്സിങ്ബിഷഠ്ിനൊപ്്ംമ്ഖയ്മനത്്്ിയോഗി
ആദിതയ്നാഥ.്
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പണിചെയത്്വശംചെട്്്ഫോണ്െൾ,
സർവീസിനായിചനഫട്്ട്്ം

ചെനന്യ്ിൽ ആംബല്ൻസിന ്കലല്റ്,് 
ലോകറ്്്റച്െ സംസക്ാരം തെഞ്്്

മം്നബയിൽ53
മാധയ്മനര്വർത്്െർക്്്
കൊവിഡ്19
മം്സബ:െിവിൊനൽറിറപ്്ർട്്ർമാരം്റോകട്്
നഗ്ാെർമാരം്േയ്ാമറാമാൻമാരം്ഉൾകപ്്കെനഗര
ത്്ിൽനപ്വർത്്ിക്്്ന്്53മാധയ്മനപ്വർത്്േർ
ക്്്കൊവിഡ്19സ്്ിരീേരിച്്്.ബ്ഹാൻമം്സബ
മ്നിസിപ്്ൽറൊർപ്്ററഷൻമാധയ്മനപ്വർത്്േർ
ക്്ായിനെത്്ിയപരിറോധനയിലാണ്റോഗംസ്്ി
രീേരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്171മാധയ്മനപ്വർത്്േർക്്ാ
ണ്പരിറോധനനെത്്ിയത.്
റോഗംസ്്ിരീേരിച്്മാധയ്മനപ്വർത്്േരിൽബ

ഹ്ഭ്രിപക്്ത്്ിനം്ലക്്ണങ്്കോന്്്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്ില്്.ഇറതത്്്െർന്്ഇവർകക്്പ്്ംനപ്വർത്്ിച്്
വകരയം്ക്ടം്ബാംഗങ്്കളയം്സമ്്ർക്്വിലക്്ി
ലാക്്ി.
ധാരാവിയ്ൾകപ്്കെറോട്്്സറ്ൊട്്്േൾ,റോഗം

ബാധിച്്വർെിേിത്്യില്ള്്േസത്്ർബആശ്പ
നത്ിഎന്്ിവിെങ്്ളിൽനിന്്്റിറപ്്ർട്്്കെയത്മാ
ധയ്മനപ്വർത്്േരാണ്സവറസ്സ്്ിരീേരിച്്വരി
റലകറയം്.െീൽഡിൽനപ്വർത്്ിക്്്ന്്മാധയ്മനപ്വ
ർത്്േർക്്്കൊവിഡ്19പരിറോധനറവണകമ
ന്്്േഴിഞ്്ദിവസംെിവിറജണലിസ്്്്്സ്അറോസി
റയഷൻനപ്സിഡ്്്്വിറോദ്ജഗദകലമഹാരാഷ്നെ്
മ്ഖയ്മനത്്്ിഉദ്്വ്താക്്കററോട്അഭയ്ർഥിച്്ിര്ന്്്.

കൊവിഡ്ബാധിച്്്
ഒറ്്പ്്ാലംസവ്ലദശി
ദ്ബായിൽ്്മേിച്്്.
പാലക്്ാട:്റൊവിഡ്19ബാധിച്്്ഒറ്്പ്്ാലംസവ്റദ
ശിദ്ബായിൽ്്മരിച്്്.ഒറ്്പ്്ാലംമ്ളഞ്്്ർ്്കനല്്ി
ക്്്റ്ശ്്ിസവ്റദശിഅഹമ്്ദ്േബീർ്്(47)ആണ്മരി
ച്്ത.്ച്മയം്ശവ്ാസതെസവം്കോണ്്റവദനയം്മ്
ലംഏനപ്ിൽ്്ഒന്്്മ്തൽ്്െിേിത്്യിലായിര്ന്്്.
ആദയ്കൊറോണപരിറോധനാെലംകനഗറ്്ീവ്ആ
യിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്വീണ്്്ംഅസ്ഖമ്ണ്്ാവ്േയം്
മാറിമാറിറോക്്കറേണ്്്െിേിത്്റതട്േയ്മായി
ര്ന്്്.വയ്ാഴാഴെ്അസ്ഖംഗ്ര്തരമായതികനത്െ
ർ്്ന്്്ദ്ബായ്ആശ്പനത്ിയിൽ്്നപ്റവശിപ്്ിച്്്.പരി
റോധനാെലംറൊസ്്്്ീവ്ആയിര്ന്്്.അച്്ൻ്്:മ്ള
ക്്ൽ്്േമ്്്ക്ട്്ി.അമ്്:ഖദീജ.ഭാരയ്:സജില.മ്തറദ
ഹംദ്ബായിൽ്്സംസ്േരിക്്്കമന്്്ബന്്്ക്്ൾ്്
അറിയിച്്്.
ഇത്ക്ൊകതഇന്്കലയ്എഇയിൽ്്നാല്റപ

ർ്്ക്െിമരിച്്്.ഇറതാകെഗൾ്്െിൽ്്മരണസംഖയ്ന്
റ്്ിഅറ്പകത്ാ്ന്്ായി.റരാഗബാധിതരായഇത്്്യ
ക്്ാര്കെഎണ്്ംആയിരത്്ിഎൺ്്പറത്്ഴാണ.്
1915റപരാണ്ആകേറരാഗബാധിതർ.്305റപർ്്
റരാഗമ്ക്്ിറനെി.ഖത്്റിൽ്്440റപർ്്ക്്്ക്െി
റോവിഡ്റരാഗബാധസ്്ിരീേരിച്്്.ഇറതാകെആ
കേറരാഗംറരാഗബാധിതർ്്5448ആയി.

പി.ബി.ബിച്്്
ആലപ്്്ഴ:റോക്ഡൗൺനപ്ഖയ്ാപിച്്തി
ന്റശഷംജനങ്്കളല്്ാംവീട്്ിലിരിപ്്ായ
റോകെകമാസബൽറോണ്േൾക്്്റോ
ലിഭാരംക്െി.സിനിമേൾ,കഗയിമ്േൾ,
വിറോദആല്്ിറക്്ഷന്േൾഒകക്്യാ
യിനിരത്്രംവർക്്്കെയ്്്ന്്തിനാൽ
റോൺേംകല്്യ്്്്്റേസ്േൾനിരവധി
.ഞായറാഴ്െേളിൽകമാസബൽറോൺ
റോപ്്്േളം്സർവീസ്കസ്്്റ്േളം്ത്
റന്്റോകെപരിറോധിക്്ാനം്തേരാർ
പരിഹരിക്്ാന്മായിനീണ്്േയ്്ആണ്
പറലെത്്്ം.
പ്തിയറോൺവാങ്്ാകനത്്്ന്്റന

ക്്ാൾക്ട്തൽആള്േളാണ്ഇറപ്്ൾ
സർവീസ്കെയ്്ാകനത്്്ന്്കതന്്്ംഫ്ൾ
സെംവർക്്്കെയ്്്ന്്തികനത്െർന്്്
ണ്്ാക്ന്്േംസല്്ന്്്്േളാണ്ഭ്രിഭാഗവ്
കമന്്്ആലപ്്്ഴനഗരത്്ികലനപ്മ്ഖകമാ
സബൽറോൺസർവീസ്കസ്്്ർകെ
കന്ീഷയ്ൻവിഷണ്്ലാൽകമകന്ൊവാർത്്
റോട്പറഞ്്്.
ആഴെ്യികലാര്ദിവസംമാനത്ംനപ്വർ

ത്്ിക്്്ന്്തിനാൽഞായറാഴെ്രാവികല
മ്തൽവലിയതിരക്്ായിര്ന്്്.മറ്്്റോ
പ്്്േളിലം്ഇറതഅവസ്്.സാമ്ഹിേ
അേലംപാലിച്്ാണ്നപ്വർത്്നം.അത്
കോണ്്്തകന്്റോൺവാങ്്ിവച്്റശ
ഷംതേരാർപരിഹരിച്്്പിന്്ീട്കോട്
ക്്്േയാണ.്ഒര്ദിവസംപരമാവധി25
റേസ്േളാണ്റോക്്്ന്്ത.്േഴിഞ്്
ഞായറാഴെ്മാനത്ംഅറ്പറോളംറേസ്
േളാണ്വന്്ത.്ഇതിൽമ്പ്്റോളംറേ
സ്േളിലം്ബാറ്്റിൊർജ്നിൽക്്്ന്്ി
കല്്ന്്നപ്ശന്മായിര്ന്്്.ത്െർച്്യായി
നപ്വർത്്ിപ്്ിക്്്ന്്തം്റോൺൊർജറി
ലിട്്്ഉപറോഗിക്്്ന്്ത്കമാകക്്യാണ്ഇ
തിന്ോരണം-വിഷണ്്പറയ്ന്്്.
ഡിസ്റല്്കൊട്്ിയതം്റോഫറ്്്്കവയർ

തേരാറ്േളം്എത്്്ന്്്ണ്്്.പ്തിയആ
ല്്ിറക്്ഷന്േൾോണ്റപ്്ൾപരീക്്ി
ക്്ാനായിഇൻസ്്്്ാൾകെയ്്്ന്്താണ്
റോഫറ്്്്കവയർതേരാറിന്ോരണം.റല്്
ററ്്്്റിൽവര്ന്്വയ്കെഗ്ണനിലവാരം
പരിറോധിച്്്മാനത്ംഉപറോഗിക്്ണം.
സക്പയർപാർടസ്്േളെക്്ംബംഗള്

ര,്സമസ്ര,്എറണാക്ളം,റൊഴിറക്്
ട്എന്്ിവിെങ്്ളിൽനിന്്ാണ്റേരളത്്ി
ക്്്വിവിധഭാഗങ്്ളികലത്്്ന്്ത.്റോക്
ഡൗൺമ്ലംഅവഎത്്ാതായി.നിലവി
ല്ള്്ററ്്്്ക്്്ഉപറോഗിച്്ാണ്ത്റക്്്

ന്്ദിവസങ്്ളികലേച്്വെം.
ലാപ്്്റോപ്്്േളം്മറ്്്ഇലക്നെ്ിക്ഉപേര

ണങ്്ളം്കെകന്ീഷയ്ൻമാർവീട്േളിൽ
കെന്്്റിപ്്യർകെയ്്ാനം്ത്െങ്്ിയിട്്്
ണ്്്.റോക്ഡൗണിൽഇളവ്േൾലഭിക്്ാ
ത്്സാഹെരയ്ത്്ിൽവരം്ആഴെ്േളി
ലം്തിരക്്്ത്െര്കമന്്്ംറോണ്േളെ
ക്്മ്ള്്ഉപേരണങ്്ൾപരമാവധിജാനഗ്
തറോകെഉപറോഗിക്്ാൻനശ്മിക്്ണകമ
ന്്്ംസർവീസ്കസ്്്ർഉെമേളം്അറിയി
ക്്്ന്്്.

റോകഡ്ൗണിലം്റോലികെറയ്്ണ്്ിവര്
ന്്കൊലീസ്ോർ,റോകറ്്്ർമാർ,മ

റ്്്ആറോഗയ്നപ്വർത്്േർഎന്്ിവർക്്്കമാസബ
ൽറോൺേംസല്്ന്്്്േൾസൗജനയ്മായിപരി
ഹരിച്്്നൽേിസേയെിറനട്േയാണ്റൊഴി
റ്ക്ട്േിഴറക്്റപരാനമ്്്സവ്റദശിഉസനസ്ക്
ന്്ിക്്ൽ.യാനത്ാവിലക്്്േളിൽനികന്ാ്ഴിവാക്്ി
പാസ്നൽേികപാലീസം്ഉസനസിന്പിന്്്ണ
നൽേി.
കമാസബൽറോപ്്്േകളല്്ാംഅെച്്്പ്ട്്ിയ

റോകെഡയ്്ട്്ിയില്ള്്െിലജീവനക്്ാരാണ്റോ
ൺനന്്ാക്്ാൻമറ്്്വഴിേളില്്ാകതആദയ്ംഉ
സനസികനസമീപിച്്ത.്ത്െർന്്്ആഡയ്്ട്്ിഉ
സനസ്ഏകറ്്ട്ക്്്േയായിര്ന്്്.സമീപിക്്്ന്്
വർകക്്ല്്ാംസവ്ത്്ംവീട്സർവീസ്കസ്്്റാക്്ി
റോണികലതേരാറ്േൾപരിഹരിച്്്നൽക്ന്്
തികനാപ്്ംെിേിത്്യ്ക്്്ള്്മര്ന്്്േൾവാങ്്ി
ആവശയ്ക്്ാർക്്്എത്്ിച്്്നൽക്േയം്കെയ്്്
ന്്്ണ്്്ഈ25ോരൻ.
റൊഴിറക്്ട്ജില്്യക്്്്ള്്ികലഏത്തരംേം

സല്്ന്്്്േളായാലം്സ്്ലകത്്ത്്ിവാങ്്ിതേ
രാർപരിഹരിച്്്തിരികച്്ത്്ിക്്്ന്്താണ്ഉസന
സ്ഏകറ്്ട്ത്്ദൗതയ്ം.വലികയാര്സവറസ്ബാ
ധയക്ക്്തികരറൊരാട്ന്്വർക്്്നമ്്ളാൽേഴി
യ്ന്്സഹായം.അനത്റയഉറദ്്ശിക്്്ന്്്ള്്്-ഉ
സനസ്കമകന്ൊവാർത്്റോട്പറയ്ന്്്.അതി
ന്അച്്ൻഅബ്്്ൾസലാമിക്്്യം്അമ്്ക്
ഞ്്ാമിനയ്കെയം്പ്ർണപിന്്്ണ.സർവീസി
ങ്്ിന്റവണ്്സാധനങ്്ളം്സവ്ത്്മായിവാങ്്ി
തേരാർപരിഹരിച്്ാണ്റസവനംനൽക്ന്്ത.്
അവശയ്സർവീസ്ജീവനക്്ാകരാഴികേയ്ള്്വ

ർക്്്പതിവ്രീതിയില്ള്്റസവനവം്ഇതിനികെ
നൽക്ന്്്,ആൽൊകെക്കമാസബൽറോപ്്്ഉെ
മഉസനസ.്സഹായത്്ിനായിബന്്്ദിൽഷാദ്
മ്ണ്്്.സാംസങ്്ിക്്്തിര്വനത്്പ്രംയ്ണിറ്്ി
ലായിര്ന്്ഉസനസ്സവ്ത്്ംറോപ്്്ത്റന്്റോ
കെറപരാനമ്്്യിലാണ്ജീവിതം.

ഓൺ
ഡയ്്ട്്ിയില്ള്്വർക്്്
നര്ീസർവീസ്മായി
ഉനൈസ്

ഇേട്്ിപ്്്ഏഴേദിവസത്്ിലായി:ആലോഗയ്മനത്്്ാലയം

കെസന്:്കൊവിഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്നപ്മ്ഖ
റോകറ്്്റ്കെമ്തറദഹവ്മാകയത്്ിയആംബ്
ലൻസിന്റനകരേറല്്റ.്നയ്്റോപ്്്ആശ്പ
നത്ിസ്്ാപേനം്ആറോഗയ്സംരംഭേന്മായ
റോ.സസമൺകഹർക്്്ലിസിക്്്മ്തറദഹ
വ്മാകയത്്ിയആംബ്ലൻ്്സിന്റനകരയാണ്
ആനേ്മണംഉണ്്ായത.്ആനേ്മണത്്ിൽആം
ബ്ലൻസിക്്്െില്്്േൾതേർന്്്.സന്ഡവർ
ക്്്ംഒപ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്ശ്െീേരണകത്്ഴിലാ
ളിക്്്ംപര്റക്്റ്്്.
രണ്്്ശമ്ശാനങ്്ളിൽആനേ്മണമ്ണ്്ായതി

കനത്്്െർന്്്തിരികേആശ്പനത്ിയിറലക്്്
കൊണ്്്റൊയമ്തറദഹംതിങ്്ളാഴെ്പ്ലർകച്്
1.40ന്േനത്്കൊലീസ്സാന്്ിധയ്ത്്ിൽഅ
ണ്്ാനഗർനയ്്ആവെിറോഡികലറവലങ്്ാട്
ശമ്ശാനത്്ിൽസംസേ്രിച്്്.
കെസന്്അറപ്്റോആശ്പനത്ിയിൽെിേി

ത്്യിലിര്ന്്റോകറ്്്ർഞായറാഴെ്യാണ്മ
രിച്്ത.്ത്െർന്്്ആശ്പനത്ിജീവനക്്ാരം്ആ
റോഗയ്നപ്വർത്്േരം്റെർന്്്േിൽറപ്്ക്്ികല
െിപിഛനത്ംശമ്ശാനത്്ിൽമ്തറദഹകമത്്ി
കച്്ങ്്ിലം്സംഘെികച്്ത്്ിയനപ്റദശവാസിേൾ
എതിർത്്്.ത്െർന്്്ഒര്വിഭാഗംആംബ്ലൻ

സിന്റനറരേകല്്റിഞ്്്.ഇറോകെ,മ്തറദഹവ്മായി
മെങ്്ിയസംഘംരാനത്ി12.15ന്റവലങ്്ാട്ശമ്ശാനത്്ി
കലത്്ികയങ്്ിലം്സമാനമായിര്ന്്്അന്ഭവം.ഇറത
ത്്്െർന്്്തിരിച്്്റൊയസംഘംകൊലീസ്സാന്്ിധയ്
ത്്ിൽപിന്്ീട്സംസേ്ാരംനെത്്ി.റോ.സസമണി
ക്്്സ്ഹ്ത്്ായഒര്റോകറ്്്റം്ആശ്പനത്ിയികലര
ണ്്്ജീവനക്്ാര്മാണ്സംസേ്ാരച്്െങ്്്േൾനെത്്ിയ
ത.്അധിക്തര്കെഅന്മതിവാങ്്ിയാണ്സംസേ്ാര
െെങ്്്േൾക്്്എത്്ിയകതന്്്റോകറ്്്റ്കെബന്്്ക്്
ൾപറയ്ന്്്.
റൊവിഡ്റോഗികയപരിെരിച്്തില്കെറോഗബാധിത

നായിമരിച്്ഒര്റോകറ്്്ർക്്്മാനയ്മായസംസേ്ാരെെ
ങ്്്േൾക്്്റൊലം്അവോശമിറല്്കയന്്ായിര്ന്്്ഒപ്്
മ്ണ്്ായിര്ന്്ഒര്റോകറ്്്റ്കെനപ്തിേരണം.ഇതാദയ്
മായല്്കെസന്്യിൽസംസേ്ാരെെങ്്ികനത്്ിയആ
റോഗയ്നപ്വർത്്േർ്്ക്്്റനകരആനേ്മണംഉണ്്ാക്ന്്ത.്
റനരക്ത്വാനഗരംറമഖലയിൽദഹിപ്്ിക്്ാനത്്ി

ച്്റോകറ്്്റ്കെമ്തറദഹംനപ്റദശവാസിേള്കെനപ്തി
റഷധക്ത്ത്െർന്്്തിരികേകൊണ്്്റൊയിര്ന്്്.
റൊയമ്്ത്്്രികലസിര്മ്സഗയിൽകൊവിഡ്ബാ
ധിച്്വരെിേിത്്ിച്്തികനത്്്െർന്്്റോഗംബാധിച്്്
മരിച്്റോകറ്്്റ്കെസംസേ്ാരവം്നാട്്്ോർതെഞ്്ി
ര്ന്്്.

വിശപ്്്മല്ംപഴസ്്റൊട്്ിച്്്;
പതിനാറേ്ാരന്സംരക്്ണകൊരക്്്ിറൊെതി
പറ്്്ന:അെച്്ിെലികനത്്്െർന്്്റോലിനട്്
മായറപ്്ൾഅമ്്യക്്്്ംസറോദരനം്ഭക്്
ണകമത്്ിക്്ാൻപഴസ്്റൊട്്ിച്്പതിനാറ്
ോരറോട്അന്േമ്്ോട്്ിബിഹാർറൊെ
തി.ക്ട്്ിക്്്ംഅമ്്യക്്്്ംസറോദരനം്ഭ
ക്്ണവം്വസന്ത്വം്എത്്ിക്്ാൻകൊലീ
സിറോട്നിർറദശിച്്റൊെതിപതിനാറ്ോ
രകനകവറ്റതവിട്്്.പറ്്്നജ്ഡീഷയ്ൽമജി
സറ്ന്െറ്്്മാനറവനദ്്്മിനശ്യാണ്േണ്്്മ്െി
കക്്ട്്ിയനീതിറദവതയം്മാനവിേതയ്കെഉ
ൾക്്ണ്്്അെച്്ിട്്ികല്്ന്്്കതളിയിച്്ത.്
ൊർറൊളിൻകൊണ്്്മറച്്വീെിന്പേരം

ക്ട്്ിയ്കെക്ടം്ബത്്ിന്സർക്്ാർപദ്്തി
യിൽവീട്വച്്്കൊട്ക്്ാനം്അമ്്യക്്്്വി
ധവാകപൻഷനം്മറ്്്സഹായങ്്ളം്ഉറപ്്ാ

ക്്ാനം്മിനശ്,ബിഡിഒആർ.പി.നപ്ിയദർശി
ക്്്ംനിർറദശംനൽേി.
പറ്്്നയികലഒര്െത്്യിൽഒര്സന്ത്ീയ്

കെപഴസ്്റൊട്്ിച്്തിന്അറസ്്്്ിലായപതി
നാറ്ോരറോൊണ,്ഭരണക്െംപ്ലർറത്്
ണ്്േര്തല്േൾോണിച്്്ജഡജ്ിമാത്േ
ോട്്ിയത.്സിസിെിവിപരിറോധിച്്ാണ്
കൊലീസ്ക്ട്്ികയതിരിച്്റിഞ്്ത.്ത്െർന്്്
റൊെതിയികലത്്ിച്്ക്ട്്ിറോട്എത്്ിനാ
ണ്റൊട്്ിച്്കതന്്ജഡജ്ിയ്കെറോദയ്ത്്ി
ന്മറ്പെിേരളലിയിക്്്ന്്തായിര്ന്്്.വ
ർഷങ്്ൾക്്്മ്ൻപ്അച്്ൻമരിച്്്കവന്്്ം
അറോകെഅമ്്യക്്്്മാനസിേനിലകതറ്്ി
കയന്്്ംപറഞ്്ക്ട്്ിദിവസങ്്ളായിതാ
നം്അന്ജനം്അമ്്യം്പട്്ിണിയിലാകണ

ന്്്ംഅറിയിച്്്.നഗരത്്ികലറോട്്ല്േളം്
ധാബേളിലം്റോലികെയത്ാണ്അമ്്കയ
യം്പതിമ്ന്്്വയസ്ള്്അന്ജകനയം്
പരിപാലിച്്ിര്ന്്ത.്അെച്്ിെൽോരണംറ
സ്്്്റന്്്്േൾഅെച്്റപ്്ൾറോലിയില്്ാതായി.
ഏതാനം്ദിവസങ്്ളായിവീട്്ിൽഭക്്ണ

മില്്ായിര്ന്്്.അമ്്യക്്്്ംഅന്ജനം്എ
നിക്്്ംവിശപ്്്ണ്്ായിര്ന്്്.മറ്്്മാർഗമില്്ാ
കതയാണ്റൊട്്ിച്്ത-്ക്ട്്ിയ്കെേഥറേട്്്
േണ്്്നിറഞ്്ജഡജ്ിഇവര്കെവീെിരിക്്്
ന്്ഇസ്ലാംപ്രികലകൊലീസ്ഉറദ്ോഗസ്്
റോട്അെിയത്്രമായിഇവർക്്്ഭക്്ണകമ
ത്്ിക്്ാൻനിർറദശിച്്്.ക്ട്്ിയ്കെയം്അ
മ്്യ്കെയം്അന്ജക്്്യം്ആധാർവിവര
ങ്്ൾറശഖരിക്്ാൻനിർറദശിച്്റൊെതിഇ

വർക്്്എല്്ാസർക്്ാർക്്ാർസഹായങ്്ളം്
ഉറപ്്ാക്്ാനം്നിർറദശിച്്്.നാല്മാസത്്ി
ന്റശഷംനെപെിേകളക്്്റിച്്്ംഇവര്കെജീ
വിതാവസ്്കയക്്്റിച്്്ംറിറപ്്ർട്്്നൽോ
നം്മാനറവനദ്്്മിനശ്നിർറദശിച്്ിട്്്ണ്്്.
""ഇത്്രംറേസ്േളിൽപിെിയിലാക്ന്്

നപ്ായപ്ർത്്ിയാോത്്വകരജ്വസനൽ
റോമിറലക്്്അയയക്്്്േയാണ്പതിവ.്പ
റക്,്നിസാരമായക്റ്്ങ്്ള്കെറപരിൽഅ
വിറെക്്്അയച്്ാൽഅവർകതറ്്ായക്ട്്്കേ
ട്്ിൽഉൾകപ്്ൊനം് വലിയക്റ്്വാളിേളായി
മാറാനം്സാധയ്തയ്ണ്്്.ഈക്ട്്ിയ്കെോ
രയ്ത്്ിൽസമ്ഹത്്ിന്ഉത്്രവാദിതവ്മ്ണ്്്.
ആഉത്്രവാദിതവ്മാണ്ജഡജ്ിോട്്ിയത'്'-
റൊെതിയികലഒര്ജീവനക്്ാരൻപറഞ്്്.

എട്ത്്്ചാടര്ത,്
ലോഗംമാറിയാലം്
കൊവിഡ്തിേികച്്ത്്ാം
റസാൾ്്:റലാക്്്ഡൗണിൽ്്അലപ്ംഇളവ്േൾ്്നപ്
ഖയ്ാപിച്്റതാകെററാഡിലിറങ്്്ന്്വകരല്്ാംജാനഗ്ത.
നിയനത്്്ണങ്്കളല്്ാംഒറ്്യെിക്്്കപാട്്ികച്്റിഞ്്്
എട്ത്്്ൊെിയാൽ്്ദഃ്ഖിറക്്ണ്്ിവര്കമന്്്ദക്്ി
ണകോറിയൻ്്കസ്്്ർ്്കൊർ്്ഡിസീസ്േൺ്്റന്ൊ
ൾ്്അധിക്തര്കെമ്ന്്റിയിപ്്്.
ഒരാളിൽ്്കോററാണറരാഗംസ്ഖകപ്്ട്്ാലം്അ

ത്ണ്്ാക്്്ന്്കോവിഡ്19സവറസ്േൾ്്അയാള്
കെശരീരത്്ിൽ്്നിലനിൽ്്ക്്്കമന്്ാണ്കോറിയ
യികലപരിറശാധനേൾ്്വയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്കോവി
ഡ്കപാസിറ്്ീവ്ആയിര്ന്്ഏഴായിരറത്ാ്ളംറപർ്്
റരാഗംറഭദമായിമെങ്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്േഴിഞ്്
അഞ്്്ദിവസങ്്ളിലായിഇവരിൽ്്4,245റപർ്്ക്്്
വളകരകെറിയറതാതില്ള്്റരാഗലക്്ണങ്്ൾ്്േ
ണ്്്.വീണ്്്ംപരിറശാധനയക്്്്വിറധയരാക്്ിയഇ
വരിൽ്്91റപർ്്റപാസിറ്്ീവ്ആകണന്്്േകണ്്ത്്ി
യതാണ്കേഎസഡ്ിസികയഅങ്്ലാപ്്ിലാക്്ിയത.്
കോറിയയിൽ്്മാനത്മല്്,റരാഗംആദയ്ംകപാട്്ിപ്്്റ

കപ്്ട്്സെനയിലം്റരാഗമ്ക്്ിറനെിയഒറട്്കററപ്്
ര്കെപ്നഃപരിറശാധനയിൽ്്െലംറപാസിറ്്ീവ്ആ
കണന്്്േകണ്്ത്്ി.എന്്ാൽ്്ഇവര്കെഎണ്്റമാമ
റ്്്വിവരങ്്റളാസെനപ്റത്്്വിട്്ിട്്ില്്.വ്ഹാൻ്്
പട്്ണത്്ിൽ്്മാനത്ംഇത്്രത്്ിൽ്്അഞ്്്മ്തൽ്്പ
ത്്്വകരശതമാനംറപർ്്ക്്്കപാസിറ്്ീവ്ലക്്ണ
ങ്്ൾ്്േണ്്്.ഇറതനപ്വശയ്യികലഗവ്ാങറ്ഡാങ്്ിൽ്്
പരിറശാധനയക്്്്വിറധയരാക്്ിയറരാഗമ്ക്്രി
ൽ്്14ശതമാനംറപരിലം്സവറസിക്്്സാന്്ിധയ്
മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ജപ്്ാനികലഒസാക്്യിൽ്്ആദയ്ം
റപാസിറ്്ീവ്ആകണന്്്േകണ്്ത്്ിയട്റിസ്്്്്സഗ
ഡികനറരാഗംറഭദയമായറപ്ാ്ൾ്്വിട്്യച്്ിര്ന്്്.എ
ന്്ാൽ്്ഏതാനം്ദിവസങ്്ൾ്്ക്്്ള്്ിൽ്്റരാഗലക്്
ണങ്്ൾ്്നപ്േെിപ്്ിച്്ഇയാകളപരിറശാധിച്്റപ്ാ്ഴം്
െലംകപാസിറ്്ീവ.്
പിസിആർ്്എന്്സാറങ്്തിേസംവിധാനമ്പ

റയാഗിച്്ാണ്ആവർ്്ത്്നപരിറശാധനേൾ്്നെ
ത്്്ന്്ത.്കോവിഡ്19ബാധിച്്്െിേിത്്റനെിയ
ആള്േളിൽ്്റരാഗംമാറിയാലം്സവറസിക്്്അവ
ശിട്്ങ്്ൾ്്നിലനിൽ്്ക്്്കമന്്്ഫറ്ളാറിഡറോകളജ്
ഒഫ്കമഡിസിനികലറമാളിേയ്്ലാർ്്ബറയാളജിസ്്്്്റി
ച്്ാർ്്ഡ്റോണ്്ിറ്്്പറയ്ന്്്.ഇത്റരാഗസമയകത്്
സവറസ്േകളറപ്ാ്കലസജീവമായിരിക്്ില്്.എന്്ാ
ൽ്്ഈഅവശിട്്ത്്ിക്്്സാന്്ിധയ്ംറപാലം്റരാ
ഗലക്്ണങ്്ൾ്്നപ്േെമാക്്ാം.അത്കോണ്്്,െിേി
ത്്റതെിവീട്്ിറലക്്്മെങ്്്ന്്വരം്സ്രക്്ിതമാ
യസമയറത്്ക്്്പ്റത്്ിറങ്്്േറയാകപാത്ജന
സമ്്ർ്്ക്്ംനെത്്്േറയാകെയ്്ര്കതന്്്റോണ്്ിറ്്്
പറയ്ന്്്.

വാഷിങെ്ൺ്്:സെനയക്ക്്തി
റരനെത്്്ന്്വാകറ്പാരിൽ്്
യ്എസ്നപ്സിഡ്്്്റഡാണ
ൾ്്ഡ്നെ്ംപ്ഒരിളവം്ോണി
ക്്്ന്്ില്്.നപ്സിഡ്്്്കതര
കഞ്്ട്പ്്്ആസന്്മായയ്എ
സിൽ്്തനികക്്തിറരഉയ്ര്
ന്്വിമർ്്ശനങ്്ള്കെമ്ന
കയാെിക്്ാനം്നെ്ംപ്സെനാ
വിര്ദ്്നിലപാട്േൾ്്നിമി
ത്്മാക്്്ന്്്.വ്ഹാനിൽ്്നപ്
തയ്ക്്കപ്്ട്്സാർ്്സ്കോവ്2
എന്്പ്തിയഇനംസവറസ്
േൾ്്സനസർ്്ഗിേറമാ,അ
റതാമന്ഷയ്നിർ്്മിതിറമാഎ
ന്്ാണ്നെ്ംപ്ഉന്്യിക്്്ന്്
റൊദയ്ം.വ്ഹാനികലമത്്്യമാ
ർ്്ക്്റ്്ിൽ്്നിന്്ല്്,വ്ഹാൻ്്ഇ
ൻ്്സ്്്്ിെയ്്ട്്്ഓഫ്സവററാളജി
യിൽ്്നിന്്്അബദ്്ത്്ിൽ്്പ്
റത്്്ൊെിയകതന്്ാണ്യ്
എസ്ഇ്്്ലിജൻ്്സ,്സ്രക്്ാ
വിഭാഗങ്്ള്കെനിഗമനം.വ്
ഹാൻ്്സവററാളജിഇൻ്്സ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്ിറലക്്്വളകരറനരറത്്
മ്തൽ്്തകന്്തങ്്കളനപ്റവ
ശിപ്്ിക്്ണകമന്്്യ്എസ്ആ
വശയ്കപ്്ട്ന്്താണ.്എന്്ാൽ്്
ഇത്വകരയം്അന്മതിന
ൽ്്േിയിട്്ില്്.ഇതിൽ്്ദ്ര്ഹത
യ്കണ്്ന്്്നെ്ംപ്േര്ത്ന്്്.
തങ്്ള്കെശാസന്ത്ജ്്ന്്ാ

കരവ്ഹാൻ്്സവററാളജിഇ
ൻ്്സ്്്്ിെയ്്ട്്ിൽ്്നപ്റവശിക്്ാൻ്്
അന്വദിക്്ണം.അവികെക്
നത്ിമമായിസ്ട്്ിക്്കപ്്ട്്കോ
വിഡ്സവറസ്േൾ്്അബദ്്
ത്്ിൽ്്പ്റത്്്ൊെിയതാണ്
റലാേത്്ിന്മ്ഴ്വൻ്്ഭീഷ
ണിയായത.്
അതിക്്്ഉത്്രവാദിതവ്

ത്്ിൽ്്നിന്്്സെനയക്്്്ഒഴി
ഞ്്്മാറാനാവില്്.മനഃപ്ർ്്വ
മാണ്ഈപിഴവ്സംഭവിച്്കത
ങ്്ിൽ്്നപ്തയ്ാഘാതംഗ്ര്തര
മായിരിക്്്കമന്്്േഴിഞ്്ദി
വസംനെ്ംപ്മ്ന്്റിയിപ്്്ന
ൽ്്േിയിര്ന്്്.

ചൈനയിരേക്്്
വിദഗധ്സംഘതത്്
അയയര്ക്്ണ്്ി
വരം്:ടര്ംപ്

ലോക്ഡൗൺലംഘിച്്്,
ബിന്്്ക്ഷണ്അറസ്്്്ിൽ
കൊല്്ം:റോക്ഡൗൺമാർഗനിർറദശങ്്ൾലംഘി
ച്്തിന്മഹിളാറൊൺനഗ്സ്അധയ്ക്്യം്കൊല്്ം
ഡിസിസിനപ്സിഡന്്്്മായബിന്്്ക്ഷണ്അറസ്്്്ി
ൽ.ആൾക്്്ട്്ംപാെികല്്ന്്േർശനനിബധ്്നലം
ഘിച്്്സസക്്ിൾറാലിയ്മായിസഹേരിച്്്കവന്്്
ോണിച്്ാണ്ബിന്്്ക്ഷണ്കയ
യം്റാലിനെത്്ിയയ്ത്്്റൊൺ
നഗ്സ്നപ്വർത്്േകരയം്അറസ്്്്്
കെയത്ത.്
നപ്വാസിേകളഉെൻ്്നാട്്ികലത്്ി

ക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്യ്ത്്്റൊ
ൺ്്നഗ്സിക്്്വിവിധനിറോജേമ
ണ്്ലംേമ്്ിറ്്ിേള്കെറനത്തവ്
ത്്ിൽ്്ഒപ്്്റശഖരണംനെത്്ിയി
ര്ന്്്.ഇത്മായിസസക്്ിൾറാലി
യായിേലകറ്്്കറോണാകനത്്ിയയ്ത്്്റൊ
ൺ്്നഗ്സ്സംസ്്ാനജില്്ാറനതാക്്ന്്ാകരകൊലീ
സ്അറസ്്്്്കെയത്്നീക്്ി.യ്ത്്്റൊൺ്്നഗ്സ്ോ
ർ്്കക്്പ്്ംനെന്്തിനാണ്ബിന്്്വികനഅറസ്്്്്കെ
യത്കതന്്്കൊലീസ്പറഞ്്്.
തകന്്അറസ്്്്്കെയത്തിൽ്്നപ്തിറഷധിച്്്ബിന്്്

ക്ഷണ്റസ്്്്ഷന്ള്്ിൽ്്നപ്തിറഷധിച്്്.മേകനആ
ശ്പനത്ിയിൽ്്കൊണ്്്റൊോകനത്്ിയതാൻ്്ഈ
സമരത്്ിൽ്്പകങ്്ട്ത്്ികല്്ന്്്ംഅോരണമായാ
ണ്അറസ്്്്്കെയത്കതന്്്ംബിന്്്പറയ്ന്്്.സാമ്
ഹിേഅേലംപാലിച്്ാണ്യ്ത്്്റൊൺ്്നഗ്സ്നപ്വ
ർ്്ത്്േർ്്എത്്ിയകതന്്്ംഅവർ്്.പിന്്ീട്ബിന്്്വി
കനറസ്്്്ഷൻ്്ജയ്ാമത്്ിൽ്്വിട്്യച്്്.

നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്കൊറോണ
വയ്ാപനത്്ിക്്്റവഗംക്റഞ്്താ
യിറേനദ്്്ആറോഗയ്മനത്്്ാലയം.റോ
ഗിേള്കെഎണ്്ംഇരട്്ിക്്്ന്്ത്ഏഴ
രദിവസംകൊണ്്ായിട്്്ണ്്്.റോക്
ഡൗൺനപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്തിന്മ്ൻപ്
ഇത്3.4ദിവസംകൊണ്്ായിര്ന്്്-മ
നത്്്ാലയംറോയി്്്്കസനേ്ട്്റിലവ
അഗർവാൾവാർത്്ാസറമ്്ളനത്്ി

ൽപറഞ്്്.
ഡൽഹിയിൽഎട്്രദിവസംകൊ

ണ്്്ംേർണാെേയിൽ9.2ദിവസം
കൊണ്്്ംകതലങ്്ാനയിൽ9.4ദിവ
സംകൊണ്്്ംആനധ്്്യിൽ10.6ദിവ
സംകൊണ്്്മാണ്റോഗിേൾഇരട്്ി
ക്്്ന്്ത.്തമിഴന്ാട്്ിൽ14ഉംബിഹാ
റിൽ16.4ഉംദിവസകമട്ക്്്ന്്്.
ഛത്്ിസഗ്ഡിൽ13.3ദിവസം.ജമ്്്

േശമ്ീരിൽ11.5ദിവസവം്പഞ്്ാബി
ൽ13.1ദിവസവ്കമട്ക്്്ന്്്കണ്്
ന്്്ംഅറദ്്ഹം.ഇരട്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്
സമയം30ദിവസത്്ിറലകറകയട്ക്്്
ന്്സംസ്്ാനമാണ്ഒഡിശ.റേരള
ത്്ിൽ72.2ദിവസകമട്ക്്്ന്്വിധ
മാണികതന്്്ംഅറദ്്ഹം.
ഇതിനികെ,രാജയ്കത്്കൊത്്ം

കൊവിഡ്ബാധിതർ17,656ആയിഉ

യർന്്്.മരണം559ആയിട്്്ണ്്്.നാ
ൽപ്്ത്റപർഇന്്കലമരിച്്്.1,540
റപർക്്്പ്ത്തായിറോഗംസ്്ിരീേ
രിച്്്.283റപർക്്്ക്െിറോഗംസ്്ി
രീേരിച്്മഹാരാനട്്്യിലാണ്രാജയ്
ത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തൽകൊവിഡ്ബാ
ധിതര്ള്്ത-്4,483.സംസ്്ാനത്്്
കൊത്്ംമരിച്്ത്223റപർ.ഇതിൽ
12റപര്കെമരണംഇന്്കലയായിര്

ന്്്.ഗ്ജറാത്്ിൽഒമ്്തം്ആനധ്്്
യിൽഅഞ്്്ംമധയ്നപ്റദശിൽനാലം്
രാജസ്്ാനിലം്കതലങ്്ാനയിലം്മ്
ന്്്വീതവം്ഡൽഹിയിലം്േർണാ
െേയിലം്രണ്്്വീതവം്റപർഇന്്
കലമരിച്്ിട്്്ണ്്്.മധയ്നപ്റദശിൽകൊ
ത്്ം74,ഗ്ജറാത്്ിൽ67,ഡൽഹി
യിൽ45,കതലങ്്ാനയിൽ21,ആനധ്്്
യിൽ20.

രോഗികൾ17,656
മരണം559

ജോ.നസമൺപെർകുുുലിസ്ആകരുമികുുപപുുടുുആംബുലൻസ.്

ഉനൈസ്കുനുുികുുൽ
വീടുുിലിരുനു്ുജോലിയിൽ.



വിയോഗം

പി. എ ൻ. മാ ധ വ ൻ
മ്ഹമ്്:കമ്്്യ്ണിസ്്്്്പാ
രടിയ്ലടആദയ്കാെഗപ്
വരത്്കനം്നിെലത്്
ഴ്ത്്ാശാന്മായ ക
ഞ്്ിക്്്ഴി 13-ാം വാര
ഡില  വനസേ്രരം
ലോക്്ത്്് പി.എൻ.
മാധവൻ(95)അന്്രി
ച്്്.  എസഎ്ൻഡിപി
ശാഖാകോരംലസഗക്ട്്
റിയം്വളവ നാട്കദവീ
ക്ക്ഗത്ത്്ിെടക്്ം കമ
ലശാന്്ിയ്മായിര്
ന്്്.ഭാരയ്:ര്ഗദ്ാണി.മ
ക്്ള:സ്ഗപ്ഭ,ബാെച
ഗന്്്ൻ (സിപിഎം പാട
ത്്്ഗബ്ാഞ്്ംരം).മര്മ
ക്്ള:സ്മ(സിപിഎം
കചന്്ാം ലവളി ഗബ്ാ
ഞ്്ംരം), പകരതനായ
സ്ധാകരൻ.

സോ യി
വടക്്ാകഞ്്രി:ക്റ്്ിക്്ാ
ടൻ പകരതനായ യാ
ക്ക്ബ് മകൻ കോയി
(54) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
പകരതയായ കഗ്രസി. മ
ക്്ള:ജിൻസി,ജിൻസ
ൺ.മര്മകൻ:െിക്്്.

മ ുഹ മുു ദു
കോഴികക്്ട:്പന്്ിയങ്്
ര മമ്്ാട്്്മ്ഹമ്്ദ് (78)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ക്റ്്ി
ച്്ിറ മ്തിരപറമ്്ത്്്
വസനബി(ഇമ്്ി).മക്്
ള: പക്്ീസ, ഹാഷിം,
സീനത്്്,റിയാസ.്മര്മ
ക്്ള:അനീഷ്മാങ്്ാവ്,
വാഷിദ്  (വമസിെി
ഹൗസ് മാക്ത്ട്്ം), ക
ല്്്ട്്ിവയല ഹരഷിദ,
വഹറ്ന്്ിസ (മീഞ്്
ന്്).ഖബറടക്്ംമ്ക്്ം
തണ്്ീരലോയിലജ്മാ
മസജ്ിദ് ഖബരസ്്ാനി
ലനടത്്ി.

ക ുഷണ് മുു
മെയിൻകീഴ:് മെയിൻ
കീഴ്ചന്്മ്ക്്്കിഴക്്്ം
കരപ്ത്്ൻവീട്്ിലരാ
ധാക്ഷണ്ലന്്്ഭാരയ്ക്
ഷണ്മ്്(55)അന്്രിച്്്.

അ ല കു സ ്
ക്ന്്ംക്ളം:ഇന്്ിരനര
ര്് ഫസ്്്്് അവനയ്്വില്്
കിടങ്്ൻ്്കോര്്ജിലന്്്മ
കൻ്്അെക്സ്(66)അ
ന്്രിച്്്. ക്ന്്ംക്ള
ത്്്ണ്്ായിര്ന്് വബ
ജ്തിയ്്റ്്ര്് ഉടമയാണ.്
ഭാരയ്:ഉഷ.മക്്ള്്:ജീക്
സ്(ബിസിനസ)്,സ്ജി
ക്സ്(എൻ്്ജിനീയര്്).മ
ര്മക്്ള്്:രമയ്,ഗശ്ീകൊള്്.
സംസകാരംനടത്്ി.

സോ ഹി ണി
തെകശരി: ലപര്ന്്റ്്ി
ലെപകരതനായക്ഞ്്
മ്്്വിലന്്്ഭാരയ്എളമ്്
യിലനാലപ്്ാടികോഹി
ണി(80)അന്്രിച്്്.മക
ള:കഗ്പമി.സകോദരങ്്
ള:ശാരദ,നളിനി,പകര
തനായബാെൻ.

സ ഈ ദ ുല ബുു
കഴക്്്ട്്ം:ലപര്മാത്റ
ക്ഴിവിളാകംസാഹിറമ
ൻസിെിലസഈദ്െബ്്
(70) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ഹഫസ്ഉമ്്ാള.മക്്ള:
സവാദ,് മിസഅ്ബ,് മി
ൊദ,്സാജിദ,സാബിറ,
സഫീദ, സാഹിറ, സ
ഫന്. മര്മക്്ള:നാസ
ര,ഷാനവാസ,്സഫീെ,
ഹാ ഷിം(പകരതൻ)എ.
എം.റഈസ,്ആദരശ.്

െ കദുുു ൻുു
തിര്രങ്്ാടി: ത്ക്്്ളം
അമ്്െപ്്ടി സേ്കദശി
കൊട്്കശ്്രിചഗന്്്ൻ്്(69)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ശാരദ,
മക്്ള്്: വബജ,് വറ
ജ,്ബബിത.മര്മക്്ള്്:
ബാെൻ്്, രജിത,ആതി
ര, സകോദരങ്്ള്്: മ്
ണ്്ിയമമ,്കെയ്ാണി,ജാ
നകി.സ ജീവസിഎംപി
ഗപ്വര്്ത്്കനം്അമ്്െ
പ്്ടികോട്്ല്്ഉടമയ്മാ
ണ.്

രാ ധ മുു
തയ്ശ്ര്്:പകരതനായക്
ട്്്പ്ഴമെയില്് ലക.എ
ൻ്്.രവീഗന്്്നാഥൻ്്നായ
ര്ലടഭാരയ്ഓടത്്്രാധ
മ്് (റിട്്കയഡ്അധയ്പി
ക84)തിര്വനന്്രപ്ര
ത്്്അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:
രാകജഷ,്മായ(കദവമാത
സ്ക്ള്്തയ്ശ്ര്്)കരണ്
ക(ചിഫ്സബ്എഡിറ്്ര്്
ജനംടി.വി.തിര്വനന്്
പ്രം). മര്മകൻ്്: രാജ
കോപാല്്.

മ ുൻുു എം എ ൽുുഎ
വി. ടക. ബാ ബ ുഅ നുു രി ചുുു
വവപ്്ിൻ്്:  കോൺ്്ഗര്
സ് (എസ)് സംസ്്ാന
വവസ്ഗപ്സിഡന്്്്ംമ്
ൻ്് എംഎല്്എയ്മായ
വി.ലക.ബാബ്(62)അ
ന്്രിച്്്.ക്റച്്്നാളായി
ചികിത്്യിൊയിര്ന്്
ഇകദ്്ഹം, ഇന്്ലെ ഉച്്
യക്്്്ലചറായിരൗരീശേ്
രലത്് വസതില്് വച്്ാ 
യിര്ന്്് അന്്്യം. മ്ള
വ്കാടാണ്സേ്കദശിയാ
യഇകദ്്ഹം1992ല്്അ
ന്്ലത്്ഞാറക്്ല്്നി
യമസഭാ മണ്്െത്്ി
ലെകോൺ്്ഗര്സ്എംഎ
ല്്എലക.ക്ഞ്്മ്്്മാ
സ്്്്റിലന്്്നിരയ്ാണലത്്
ത്ടര്്ന്്്നടന്്ഉപലത
രല്ഞ്ട്പ്്ിൊണ്ഇകദ്്
ഹംനിയമസഭയികെക്്്
ലതരലഞ്്ട്ക്്ലപ്്ട്്ത.്
യ്ഡിഎഫിലന ലക.
ലക.അനന്്ക്മാരായി
ര്ന്്്എതിരാളി.പിന്്ീ
ട്നടന്്ലതരലഞ്്ട്പ്്ി
ല്് മത്്രിലച്്ങ്്ിലം്
കോൺ്്ഗര്സിലെ കോ.
എം.എ.ക്ട്്പ്്കോട് പ
രാജയലപ്്ട്്്.ഗ്ര്വായ്
ര്് കദവസേ്ം കോര്്ഡ്
അംരം,കോര്്ണ്ര്്ലമ
റ്്ല്്ഇൻ്്ഡസഗ്ട്ീസ്ലച
യര്്മാൻ്്, ലചറായി സ
കോദരൻ്് സമ്ാരക ക
മ്്ിറ്്ിഅംരംത്ടങ്്ിയ
വിവിധപദവികള്്വഹി
ച്്്, കോൺ്്ഗര്സ്എസ്
സംസ്്ാനസമിതിഅം
രമായി ര്ന്്് സിവില്്
സവല്്സ് ഉകദ്യാരസ്്
യായ എ.ബി. സ്ശീെ
യാണ്പത്നി.അനഘ,
അഭയ എന്്ിവര്് മക്്
ളാണ.് സംസ്കാരം ഇ
ന്്്രാവിലെ11ന്ലചറാ
യി ബീച്്് ശമ്ശാനത്്ി
ല്്നടക്്്ം.
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പ സകുൊ സ ്
അങ്്മാെി:ക്റ്്ിപ്്്ഴപ്
ത്കശ്്രി പകഗ്ൊസ്
(92)അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
കണ്്്ര കകളകം ലോ
ച്്്പ്രയക്്്ലമറിയം.മ
ക്്ള:കമരി,കോസ്(ഗപ്ി
ൻസിപ്്ല, ഹിലസ്
വഹസക്്ള, ഗ്ജറാ
ത്്്),ഓമന(അധയ്ാപി
ക, ഗക്ിസത്്രാജ്വഹ
സക്്ള,ക്റ്്ിപ്്്ഴ),കോ
ൺ (ഹ്സ്്്്ൺ, യ്എ
സഎ്). മര്മക്്ള: ക്
മ്്ിടി ക്ടിെിങ്്ല കഡ
വിഡ് (കറഷൻഡീെര),
െീന(അധയ്ാപിക,ഹി
ലസ്വഹസക്്ള,ഗ്
ജറാത്്്),സി.പി.കൊമ
സ് ലചമ്്ികശ്്രി (ചീഫ്
അവഡ്േസര, എല 
ഐസി,അങ്്മാെി),സ
ജീന (ഹ്സ്്്്ൺ, യ്എ
സഎ്).

അ മുുി ണി 
അങ്്മാെി: മ്ക്്ന്്്ര
മ്െൻമ്ഴവറീതിലന്്്ഭാ
രയ്അമ്്ിണി(76)അന്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി.കറ്ക്റ്്ിഅയിര്
ക്്ാരൻക്ടം്ബാംരമാ
ണ.്മക്്ള:കോയി,കോ
ൺസൻ, കോളച്്ൻ,
കഡവിസ,്മാരട്്ിൻ.മര്
മക്്ള:കഷരളി,കോസി,
െിഷ,െിമിറ്്,ജിസമ്ി.

ത ങുു പുു ൻുു
മാന്്ാമംരെം:കട്്ിങ്്്ചി
റകാവ്ങ്്ല്്കയ്ഷണ്ൻ്്
മകൻ്്തങ്്പ്്ൻ്്(85)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:രാജമ്്.മ
ക്്ള്്:ബാബ,്ഉഷ,ചഗന്്്
ൻ്്,ഷീബ,സ്ജ,മധ,്ര
കമഷ.്മര്മക്്ള്്:ശിതള,
അപ്്്,സജിത, തങ്്ച്്ൻ്്,
രവി,പ്ഷപ്,കരഷമ്.

മ റി യം
പഴ്വില:വടക്്ൻപകര
തനായകോസ്ഭാരയ്മറി
യം(64)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള:ജിഷ,ജികോ.മര്മക
ൻ:ജസ്്്്ിൻ.

അ ബ ുബ കുു ർ ഹാ ജി
തിര്രങ്്ാടി: ലവള്്ി
യാംപ്റം കീരിയാട്്്പ്
റായിപകരതനായമ്ഹ
മ്്ദ് മകൻചിഗത്ംപള്്ി
അബ്ബക്്ര ഹാജി
(56) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
സ്വെഖ.മക്്ള:മ്ഹ
മ്്ദ്സേ്ാദിഖ,്ആസിയ,
ഫൗസിയ,ഫാത്്ിമ,ഫ
സീെ,ലജസീെ.മര്മക്്
ള: ലൌഫല ലോടി
ഞ്്ി, ജംശീര ലോടി
ഞ്്ി,ലസമീരച്ള്്ിപാ
റ,ഷാഫിക്രിയാട,്ക
ഫീെ.

ബാ ബു
പറവ്ര: പല്്ം ത്ര്
ത്്്മാമ്്ിള്്ിപാപ്്ച്്ൻ
മകൻബാബ് (50)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: ഫില
കോ. മക്്ള: ആലബി
ൻ,ആലഡിൻ.

സീ താ സദ വി
കല്്മ്്െം: പള്്ിക്്ല
ആ രാ മം  കദ വി  സ ദ 
ന ത്്ി ല  ശി വ ദാ സ 
ൻ പി ള്് ( റി ട്് . എ റ്്ി 
ഒ ,  ലക എ സ്ആ ര ടി 
സി ) യ ്ലട  ഭാ ര യ് സീ 
താ കദ വി  ( 6 5 )  അ 
ന്് രി ച്്് . 
മ ക്് ള :  അ ന ്പ ്,
ദീ പ .  മ ര ്മ ക്് ള :  ര 
മ യ് , നി ജി . 

പി.  സ സതു ുഷ് ക ുമാ ർ
കല്്മ്്െം: മ്ത്്ാന ടി.
വി.എംവില്്യിലപി.സ
കത്്ഷ്ക്മാര(58)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ജയഗശ്ീ.മ
ക്്ള:വവശാഖ,്വിശേ്ാ
സ.്

ദി ന ക ര ൻ
പാവങ്്ാട:്പറമ്്ത്്്ദി
നകരൻ (82)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:രിരിജ.മക്്
ള:ധനെക്്മി,രജ്്ി
ത്്്, ദീപ,ശ്ഭ,സ്ജി
ത്്്.മര്മക്്ള:സ്കര
ഷ് ക്മാര, ജീന, സ്
ഗപ്ിയ,പകരതരായൊ
ലജിത്്്,  ടി.വിഅനി
ലക്മാര.സംസക്ാരം
നടത്്ി.

രാ ജു
ലോട്്ാരക്്ര: മ്സ്െീം
സഗ്ട്ീറ്്്വിളയിലവീട്്ില
പകരതനായ കൊപ്്ില
സ്വെമാൻ ഖനി റാ
വ്ത്്റ്ലട മകൻ കൊ
പ്്ിലരാജ്(58)അന്്രി
ച്്്. മാതാവ:് പകരതയാ
യവസനബബീവി.ഭാ
രയ്:ഷീബ.മക്്ള:രഹന,
ഷഹന.മര്മക്്ള:മ്ഹ
മ്്ദ്ഷാ,മ്ഹമ്്ദ്മാഷാ
ഹ.്

സ ുശീ ല ൻ
വടക്്ാകഞ്്രി:പനങ്്ാ
ട്്്കര പനയക്്്ല സ്
ശീെൻ(48)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്: ഗപ്ീജ. മക്്ള:സ
ജ്്യ,്കോന,സക്നഹ.

രാ മ െ കദുുു ൻ നാ യ ർ
കാരയ്വട്്ം:എള്്്വിളമ
കം വീട്്ില രാമചഗന്്്ൻ
നായര(67)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ഇന്്ിരക്മാരി.മ
കൻ:ഹരിശങ്്ര (ആര
മി). മര്മകള:സ്നിത
ക്മാരി.

സി ബി ചുു ൻ
കചരത്്െ:നരരസഭര
ണ്്ാം വാരഡില കിളി
കാട്്്പകരതനായറാകഫ
ല മകൻ സിബിച്്ൻ
(45) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിലെ
11ന് കചരത്്െ മ്ട്്ം
ലസന്്്്കമരീസ്ലോകോ
ന പള്്ി ലസമികത്്രി
യില. മാതാവ:്അന്്
ക്്്ട്്ി. സകോദരങ്്ള:
കഗ്രസിക്്്ട്്ി,വലസമ്്,
തങ്്ച്്ൻ.

ജനറൽ വാർതുുകൾ

വടക്്ാകഞ്്രി:കോ
യമ്്ത്്്രിലസേ്ര
ണപ്്ണിക്്ാരനായ
പനങ്്ാട്്്കര സേ്
കദശി പനയക്്്ല
സ്ശീെൻ(51)രക്്
സമ്്രദംഉയരന്്തി
ലനത്ടരന്്്മരിച്്്.
കോക്ഡൗൺദിന
ങ്്ളില നാട്്ില്ള്്
ക്ടം്ബലത്് കാ
ണാനാകാലക അ
തീവദ്ഖിതനായിര്
ന്്് സ്ശീെലനന്്് സഹഗപ്വര
ത്്കരപറഞ്്്.മാനസികവിഷ
മംതാങ്്ാനാകാലതരക്്സമ്്ര
ദ്്ം ഉയരന്്്അവശനിെയിൊയി
ആശ്പഗത്ിയിലഗപ്കവശിപ്്ിച്്ഇ
കദ്്ഹം ചികിത്്യിെിരിലക്് മര

ണമടയ്കയായിര്
ന്്്.ത്ടരന്്്മ്തകദ
ഹംനാട്്ിലെത്്ിക്്ാ
നം്ഗപ്തിസന്്ികന
രിട്്്.വിവരമറിഞ്്മ
ഗന്്്ിഎ.സിലൊയത്ീ
ൻനിരകദശംനലകി
യതന്സരിച്്് പാെ
ക്്ാട,്ത്ശ്രജില്്ക
ളക്്രമാര്ലടഇടലപട
കോലട അത്്ാണി
ലപരിങ്്ണ്്്രസരവീ
സ് സഹകരണ ബാ

ങ്്ിലന്്്ആംബ്െൻസിലന്്്സഹ
കരണക്ത്ലട മ്തകദഹം നാട്്ി
ലെത്്ിക്്്കയായിര്ന്്്. സം
സക്ാരംലചറ്ത്ര്ത്്ിപള്്ംപ്
ണയ്തീരത്്്നടന്്്.ഭാരയ്:ഗപ്ീജ.മ
ക്്ള:സജ്്യ,്കോന,സക്നഹ.

അങ്്മാെി:എം.സി.
കോഡിലഅങ്്മാെി
കവങ്്്രില നിറ്
ത്്ിയിട്്ിര്ന്് കോ
റിയ്ലടപിറകിലമി
നി കോറിയിെിടിച്്്
യ്വാവ്മരിച്്്.പാ
െക്്ാട് ആെത്്്ര
കാവകശ്്രിപഴ്രമ
നക്്ാട്്്വീട്്ിലരതീ
ഗന്്്ലന്്്മകൻരൺദീ 
പ്രാജ(്34)ആണ്മ
രിച്്ത.്ഇന്്ലെപ്െ
രലച്്1.15-നായിര്ന്്്അപകടം.
വമസ്രിലനിന്്്മ്വാറ്്്പ്ഴയി
കെയക്്്്തക്്ാളിയ്മായികോയ
മിനികോറിയാണ്അപകടത്്ില
ലപ്്ട്്ത.് കാെടി ഭാരകത്്യക്്്്
കോയകോറികകടായതി ലനത്ട
രന്്് കോഡരിലനിരത്്ിയിട്്ിര്
ന്്്.ഈകോറിയ്ലടപിന്്ിൊണ്

മിനികോറി ഇടിച്്ത.്
വഗ്ഡവറായ രൺദീ
പ്രാജ്മിനികോറിയി
ല കിടന്്് ഉറങ്്്ക
യായിര്ന്്്. മിനി
കോറി ഓടിച്്ിര്ന്്
അജിത്്് പര്ക്്്ക
ളില്്ാ ലത രക്്ലപ്്ട്്്.
രൺദീപ് ഇര്ന്്ിര്
ന്്ഭാരമാണ്കോറി
യില ലചന്്ിടിച്്ത.്
വാഹനത്്ില ക്ട്
ങ്്ികപ്്യ രൺദീപി

ലനഒന്്രമണിക്്്രകനരലത്്
പരിഗശ്മംലോണ്്ാണ്പ്റലത്്ട്
ക്്ാനായത.്രൺദീപിലനഅങ്്മാ
െി െിറ്്ിലഫ്്വരആശ്പഗത്ിയി
ലെത്്ിലച്്ങ്്ിലം് മരിച്്ിര്ന്്്.
അങ്്മാെിഫയരകോഴ്സം്ലോ
െീസം്എത്്ിയാണ്രക്്ാഗപ്വര
ത്്നംനടത്്ിയത.്

ഗ ുഹ നാ ഥ ൻ സോ യ മുു തുുു രി ൽ മ രി ചുുു

സശ്ീലൻ

നി ർതുുി യി ടുുി ര ുനുു സോ റി യ ുടട പി റ കി ൽ 
മി നി സോ റി യി ടി ചു്ു യ ുവാ വ ുമ രി ചുുു 

രൺദീപ ്രാജ്

വവപ്്ിൻ്് :  പാ
ല്്സംഭരണ കകഗന്്്
ത്്ിലെജീവനക്്ാര
ൻ്്കോെികഴിഞ്്്മ
ടങ്്കവഹ്ദയാഘാ
തംമ്െംമരിച്്്.ലച
റായിവകരളി കോ
ഡില്് മട്്ക്്ല്്ചഗന്്്
ൻ്് മകൻ്് വിശാഖ്
(48)ആണ്മരിച്്ത.്
പള്്ിപ്്്റം ക്്ീകോ
തപ്ാദ ക സഹകര
ണസംഘത്്ിലെജീ
വനക്്ാരനായിര്ന്്്. നായരമ്്

െം സംഭരണ കകഗന്്്
ത്്ില്്നിന്്്ംമടങ്്
ലവവവക്കന്്രംമ്
ന്്്മണികോലടയാ
ണ്സംഭവം.ത്ടര്്ന്്്
സേ്കാരയ്ആശ്പഗത്ി
യില്് ഗപ്കവശിപ്്ിലച്്
ങ്്ിലം്മരിച്്്. ഭാരയ്:ദി
ഷ.മക്്ള്്:കദവിനന്്
ന, ചഗന്്്കദവ് (ഇര്വ
രം്സ്ക്ള്്വിദയ്ാര്്ഥി
കള്്).സംസ്കാരംഇ
ന്്്രാവിലെ10ന്ലച

റായിബീച്്്ശമ്ശാനത്്ില്്.

ഡ യ റി ജീ വ ന കുുാ ര ൻുു 
ഹ ുദ യാ ഘാ തംമ ുലം മ രി ചുുു

വിശാഖ്

പാറശാെ: പതിനഞ്്്
ക്്ാരലന ത്ങ്്ിമരിച്്
നിെയില കലണ്്ത്്ി.
കാകോട്അയിരപ്െി
ക്്ണ്്ംസ്രയ്ാഭവനില
സ്കരഷ്ക്മാരശാന്്ി
നിദമ്്തികള്ലടമകൻ
ശരതക്്മാറിലനയാ(ഉ
ണ്്ി15)ണ്വീടിന്പ്റ
കില്ള്് സമീപ വസി
യ ്ലടറബര
മരത്്ിലത്ങ്്ിമരി

ച്്നിെയിലകലണ്്ത്്ി
യത.്ശരത്്ിലന്്്പിതാ
വായസ്കരഷ്ക്മാറി
ലന്്്കജ്യഷഠ്ലന്്്വകസ്
ക്ട്്റ്മായികോഡിലഇ
റങ്്ിയതിന്പിതാവ്വ
ഴക്്് പറഞ്്തിലന്്് മ
കോവിഷമമാണ്ആത്്
ഹതയ്യക്്്്കാര ണമായ
ലതന്്്  ലോെീസ് പറ
ഞ്്്.ലോഴിയ്ര ലോ
െീസ്കകലസട്ത്്്.

പ തി ന ഞുുു കുുാ ര ടന ത ുങുുി മ രി ചുു 
നി ല യി ൽ ക ടണു ുതുുി 

ശരത ്കമ്ാർ

കേരളതത്്അഭിനന്്ിച്്്
അംബാനിയം്മഹീനന്്്യം്
തിര്വനന്്പ്രം: കകരളത്്ി
ലന്്്ലോവിഡ്ഗപ്തികോധഗപ്
വര്്ത്്നങ്്ലളഅഭിനന്്ിച്്്മ്
കകഷ്അംബാനിയം് മഹീഗന്്്
ഗര്്പ്്് ലചയര്്മാൻആനന്്് മ
ഹീഗന്്്യം്.മഹീഗന്്്ആൻഡ്മ
ഹീഗന്്്െിമിറ്്ഡ്2,000ലോവി
ഡ്ലഗ്ോട്്ക്ഷൻ്്ഷീല്്ഡ്കള്്
സഹായമായി നല്്കം്. ലോ
വിഡ്ഗപ്തികോധത്്ില്്കകര
ളത്്ിലോപ്്മ്ലണ്്ന്്് ലചയ
ര്്മാൻ്്മ്കകഷ്അംബാനിയം്
ഭാരയ്നീതഅംബാനിയം്അ
റിയിച്്്. റിെയൻ്്സ് ഇൻ്്ഡ
സഗ്ട്ീസം് ഫൗകണ്്ഷനം് അ
ഞ്്്കോടിര ്പമ്ഖയ്മഗന്്്ിയ്
ലടദ്രിതാശേ്ാസനിധിയികെ
ക്്്നലകി.
രാംകോസിമന്്്്സ്െിമിറ്്ഡ്
ഗപ്തികോധ ഗപ്വര്്ത്്നങ്്
ള്്ക്്ായി48,31,681ര്പയ്ലട
ലമഡിക്്ല്് ഉപകരണങ്്ള്്
സംഭാവനനല്്കിയിട്്്ണ്്്.ആ
കോരയ് ഗപ്വര്്ത്്കര്്ക്്ായി

500പിപിഇകിറ്്്കള്്വകമാ
റ്ലമന്്്മാധയ്മംദിനപഗത്ംസി
ഇഒപി.എം.സാെിഹ,്എഡിറ്്
ര്്ഒ.അബ്്്റഹ്്ാൻ്്എന്്ിവര്്
അറിയിച്്്.നദ്വത്്്ല്്മ്ജാ
ഹിദിൻ്്ഗപ്സിഡണ്്്ടി.പി.അ
ബ്്്ള്്കോയമദനിസംഘടന
യ്ലടകീഴില്ള്്സ്്ാപനങ്്
ള്്ഐസകെഷൻ്്ആവശയ്ങ്്
ള്്ക്്്വിട്്്നല്്കാലമന്്്അറി
യിച്്്.അകദ്്ഹം20െക്്ംര്പ
സംഭാവനനല്്കിയിട്്്മ്ണ്്്.

മ റ്്് സം ഭാ വ ന െ ൾ: 
<സംസ്്ാനലത്് സഹകര
ണസംഘങ്്ള്്112.79കോടി
ര്പ.സഹകരണവക്പ്്്മ്ഖാ
ന്്ിരം 94.71 കോടി, കനരിട്്്
18.08കോടി.
<സംസ്്ാനവനിതാവികസ
നകോര്്പ്്കറഷൻ്്ഒര്കോടി
ര്പ.
<ലപരിന്്ല്്മണ്് അര്്ബൻ്്

സഹകരണബാങ്്് 87 െക്്ം
ര്പ.ക്ടാലതഗപ്വാസിവയ്വ
സായികള്്ക്്്ഗപ്കത്യകപെിശ
രഹിതസേ്ര്്ണവായപ്അന്
വദിക്്്ന്്തിന്100കോടിമാ
റ്്ിവയക്്്്ം.
<നാടകഗപ്വര്്ത്്കര്ലടസം
ഘടനനാടക്3.5െക്്ം.
<കകരളകര്്ഷകസംഘംസം
സ്്ാനകമ്്ിറ്്ി5െക്്ം.
<ലകഎംസിസിമ്ൻ്്ഗപ്സിഡ
ണ്്്സി.പി.എ.ബാവഹാജി10
െക്്ം.
<ലകഎസആ്ര്്ടിസികപൻ്്ഷ
കനഴസ്് ഓര്്രവനകസഷൻ്്
10െക്്ം.
<കോഴിക്ക്ട് അക്ത്ളി
ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്10െക്്ം.
<കോഴിക്ക്ട് എരഞ്്ിക്്
ല്് പിവിഎസ് വഹസക്്ള്്
വിദയ്ാര്്ഥികള്്58,350.
<സിപിഎംകപര്ര്്ക്്ടഏരി
യ51,000ര്പ.
<സ്ഗപ്ീംഏജൻ്്സീസ്കോട്്

ക്്ല്്,മെപ്്്റം20െക്്ം.
<ക്ന്്ത്്്ര്് ഗശ്ീദ്ര്്രകദവി
കക്്ഗത്സമിതി,ആെപ്്്ഴ1െ
ക്്ം.
<ജി.കവണ്ൊല്്അമ്്െപ്്്ഴ
ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്ഗപ്സിഡന്്്്
11,220.
<കോ. ആര്് ഗശ്ീക്മാര്്,അ
മ്്െപ്്്ഴ7500.
<കരവാള്ര്്ലോല്്ംഗര്ാമപ
ഞ്്ായത്്്7െക്്ം.
<കരവാള്ര്് ഗര്ാമപഞ്്ായ
ത്്ംരങ്്ള്്31,600ര്പ.
<ഏഴ്പ്ന്്ഉള്്നാടൻ്്മത്്്യ
ലൊഴിൊളി വികസന കക്്മ
സഹകരണസംഘംഅര്ര്്ഒ
ര്െക്്ം.
<ഗട്ാൻ്്ക്ര്് മാറ്്്സ് ആൻ്്ഡ്
മാറ്്ിങസ്്കമ്്നി10െക്്ം.
<കകരള ഗര്മപഞ്്ായത്്് ലട
കന്ിക്്ല്് അസിസ്്്്ൻ്്സ് ഓ
ര്്രവനകസഷൻ്്11.15െക്്ം.
സേ്ാതിജി.ആെപ്്്ഴ1,500ര്
പ.

ഷാ ജി ടകു ുതി രാ യ 
ന ട പ ടി പ രി സോ ധ ന യകുുുു
സശ ഷ ടമ നു്ു നി യ മ സ ഭാ ടസ കകു ടുു റി 
തിര്വനന്്പ്രം: മ്സ്െിം െീഗ് എംഎലഎ
ലക.എം.ഷാജിലക്്തിരായപരാതിയിലസപ്ീ
ക്്റില്്നിക്്ിപത്മായഅധികാരംവിനികോ
രിക്്്ന്്തിന്മ്മ്്്വിശദമായപരികോധനന
ടത്്ിയിര്ന്്്ലവന്്്നിയമസഭാലസഗക്ട്്റി.
ഷാജി 25 െക്്ം ര്പ
വകക്്്െി വാങ്്ിലയ
ന്് കട്വൻ്് പദമ്നാഭ
ലന്്്പരാതിയില്്വിജിെ
ൻ്്സ്കണ്്്ര്്യ്ണിറ്്്ന
ടത്്ിയ ഗപ്ാഥമികാകന്േ
ഷണത്്ില്്കഴമ്്്ലണ്്
ന്്് കലണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.
ഈ സാഹചരയ്ത്്ില്്
ഷാജിലക്്തികര അഴിമ
തിനികോധനനിയമഗപ്
കാരംകകസ്രജിസ്്്്ര്്ലച
യ്്ാൻ സപ്ീക്്റ്ലട അ
ന്മതിആവശയ്ലപ്്ട്്് ന
വംബര്്19ന്വിജിെൻ്്സിലന്്്ച്മതെയ്ള്്അ
ഡീഷണല്്ചീഫ്ലസഗക്ട്്റിനിയമസഭാലസഗക്ട്്
റിക്്്കത്്്നല്്കി.
ഇക്്ാരയ്ത്്ില്് 1988ലെ അഴിമതിനികോധന
നിയമത്്ിന്2018ല്്വന്്കഭദരതിയ്ലടയം്ഇ
ത്സംബന്്ിച്്്ണ്്ായിട്്്ള്്കോടതിവിധികള്
കടയം്അടിസ്്ാനത്്ില്്കാരയ്ങ്്ള്്വിശദമാ
യിപരികോധിച്്്.ത്ടരന്്്ലക.എം. ഷാജിലക്്
തിലരകകസ്രജിസ്്്്ര്്ലചയത്്അകന്േഷണംനട
ത്്്ന്്തിന്ള്് അന്മതി നല്്കാവ്ന്്താ
ലണന്്് നിയമസഭാ ലസഗക്ട്്റിശ്പാര്്ശ ലച
യത്.് ഇതിലന്്് അടിസ്്ാനത്്ിൊണ് 13ന് 
സപ്ീക്്ര്്തീര്മാനലമട്ത്്ത.്
ഇത്സംബന്്ിച്്അറിയിപ്്്ലൊട്്ട്ത്്ഗപ്വ്
ത്്ിദിവസംബന്്ലപ്്ട്്ലസക്്ലന്്്ച്മതെയ്
ള്്അണ്്ര്്ലസഗക്ട്്റിവിജിെൻ്്സ്വക്പ്്ിലന
അറിയിക്്്കയം്ലചയത്.്ഇക്്ാരയ്ത്്ില്്മറ്്്
യാലൊര് താതപ്രയ്ങ്്ളം് ഉണ്്ായിര്ന്്ിലല്്
ന്്്ംമറിച്്്ള്്വാര്്ത്്കള്്അടിസ്്ാനരഹിത
മാലണന്്്ംനിയമസഭാലസഗക്ട്്റിവാരത്്ാക്്്
റിപ്്ിലപറഞ്്്.

ഓപ്്ഹേഷന്്സാഗര്്ോണി:4612കിഹോഹകടായമത്്്യംപിടിക്ടി
തിര്വനന്്പ്രം:ഭക്്്യസ്
രക്്ാ വക്പ്്ിലന്്് ഓപ്്കറ
ഷൻ്്സാരര്്റാണിയ്ലടഭാ
രമായിസംസ്്ാനല്ത്വി
വിധസ്്െങ്്ളില്്ഇന്്ലെ

നടന്് പരികോധനകളില്്
4612.25 കികോഗര്ാം ഉപ
കോരശ്നയ്മായമത്്്യംപി
ടിലച്്ട്ത്് തായിആകോരയ്
വക്പ്്്മഗന്്്ിലക.ലക.വശ

െജ അറിയിച്്്. മാര്്ച്്് 19
ഞായറാഴച്നടന്്പരികോ
ധനയില്്369കികോഗര്ാംമ
ത്്്യമാണ്പിടിലച്്ട്ത്്ത.്
തിങ്്ളാഴച് സംസ്്ാന

ത്്ാലക198കകഗന്്്ങ്്ളില്്
നടന്്പരികോധനകളില്്
21കപര്്ക്്ാണ്കോട്്ീസ്ന
ല്്കിയത.് തിര്വനന്്പ്
രംഅമരവിളയില്്നിന്്്ം

കടമ്്ാട്്്കോണത്്് നി
ന്്്മാണ്4350കികോഗര്ാം
ഉപകോര ശ്നയ്മായ മ
ത്്്യം പിടി ലച് ്ട്ത്്് നശി
പ്്ിച്്ത.്

അ ള വ ്ത ്ക്് ഉ പ െ ര ണ പ രി പോ ധ ന 
ഇ നി കോ ര ്അ റി യി പ്്ി ന ്പേ ഷം
തിര്വനന്്പ്രം: െീരല ലമകഗ്ടാളജിവക്പ്്ിലന്്്
ഓകട്്മീറ്്രഉളലപ്്ലടയ്ള്്അളവ്ത്ക്്ഉപകരണ
ങ്്ള്ലടപരികോധനനടത്്്ന്്തിന്ഗപ്ാകോരികബ്
ദ്്ിമ്ട്്്ള്്തിനാലഇനിലോരറിയിപ്്്ണ്്ായതിന്കശ
ഷകമനടത്്്കയ്ള്്്എന്്്കൺകഗ്ടാളരഅറിയിച്്്.

ശ ശി ധ ര ൻ 
തട്്ാമെ:പിണയക്്്ലപ
ഗന്്്ണ്്്മ്റിലൊടിയില
പടിഞ്്ാറ്്തിലശശിധ
രൻ (76) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരം നടത്്ി.
ആഗശ്ാമം അടച്്്ലകട്്ി
ല ക്ടം്ബാംരമാണ.്
ഭാരയ്:സ്ഷമ.  മക്്ള:
ആഷമ്ി,അജീഷ.്മര്മ
കൻ:സകോജ.്

ടക. സോ മ തി അ മുു
പരവ്ര:കോട്്പ്്്റംശി
വക്പയില (കോട്്മ്െ
വീട)്ലക.കോമതിഅമ്്
(78)അന്്രിച്്്.മക്്ള:
അജിത്ക്മാര, കെഖാ
സ്ക്മാര. മര്മക്്ള:
സ്നിത, ജനാരദ്്നൻ
പിള്് (കയരലഫഡ്
കോറം്,പരവ്ര).

എ. മ ുഹ മുു ദകു ുഞു്ു 
വിളക്്്ടി:സിപിഎംപ
ത്്നാപ്രംഏരിയക
മ്്ിറ്്ി  മ്ൻ അംരവം്
പഞ്്ായത്്് മ്ൻ ലമ
മ്്റ്മായിര്ന്് വിള
ക്്്ടി ഷാഹിദാ മൻ
സിെില എ.മ്ഹമ്്
ദ്ക്ഞ്്് (86) അന്്
രിച്്്. കബറടക്്ംനട
ത്്ി .  ഭാരയ് :  സ്കെഖ.
മക്്ള: സെീഹ  ്ദ്്ീ ൻ,
ഷംസ്ദ്്ീ ൻ, സബിത,
സിറാജ,്  ഷാഹിദ,  സ
ജീന,ഷിഹാബ്ദ്്ീൻ.

മ ലുുി കാ ക ുമാ രി
പനമ്്റ്്:പത്്ാ സ്്്്്ഡി
കോഉടമഗശ്ീപദമ്ത്്ില
വി.രാധാക്ഷണ്പിള്്
യ്ലടഭാരയ്മല്്ികാക്മാ
രി(51)അന്്രിച്്്.

അ മുുു കുുു ടുുി
ചാത്്ന്്്ര: മാമ്്ള്്ി
ക്്്ന്്ം ലോയക്യില
വീട്്ിലപകരതനായനാ
ണ്വിലന്്് ഭാരയ്അമ്്്
ക്്്ട്്ി(104)അന്്രിച്്്.

ഡി. ശി വ ദാ സ ൻ
മയ്്നാട:് ലകഎസആ്ര
ടിസിറിട്്.ജീവനക്്ാരൻ
ലതക്്്ംകരസിന്്്ഭ
വനില ഡി.ശിവദാസ
ൻ (80) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരം നടത്്ി.
ഭാരയ്:പകരതയായസ്
നന്്(റിട്്.നഴസ്ിങ്സ്
ഗപ്ണ്്്).  മക്്ള: സി
ന്്് (കോരപകറഷൻ
ബാങ്്്, വ രക്്െ), ഇ
ന്്്.മര്മക്്ള:എസ.്മ
ധ്(അസി.റജിസഗ്ട്ാര
ജനറല,പ്നല്ര),ഗപ്
സാദ് (നാകയഴസ്് ആ
ശ്പഗത്ി,ലോല്്ം).

എ ൻ. ജ നാ ർ ദുു ന ൻ നാ യ ർ
കര്നാരപ്്ള്്ി:ലോല്്ം
ജില്്ാസഹകരണബാങ്്്
റിട്്.മാലനജര ലോല്്ക
പ്ല്്ംമ്്ള്്ില ലോച്്്
ത്്റയിലഎൻ.ജനാരദ്്
നൻനായര(86)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:കമെമ്്. മ
ക്്ള: രഘ്നാഥൻ, കര
ഖ.മര്മക്്ള:രഘ്നാഥ
ൻപിള്്, ജിക്്ി.

മ റി യാ മുു സോ ർുുജു
പത്്നാപ്രം: പ്ങ്്്ള
ഞ്്ിമ്ര്കപ്്ല്്വീട്്ില്്
മറിയാമ്് കോര്്ജ് (93)
അന്്രിച്്്.

സ കുുീ ർ ഹ ുസസ ൻ
ചാത്്ിനാംക്ളം: വെി
യവിളവീട്്ിലഅബ്്്ല
കരീമിനല്റയം്വെൊ
ബീവിയ്ലടയം് മകൻ
സക്്ീരഹ്വസൻ(39)
അന്്രിച്്്.

എം. ടെ ലുു പുു ൻ പി ളുു
ഇടമ്ളയക്്്ല:വടക്്്ം
കര പ്ത്്ൻവീട്്ില
എം.ലചല്്പ്്ൻ പിള്്
(92)അന്്രിച്്്.

സോ ഫി യ ഹ ബീ ബു
പ്നല്ര: എ.ആര.ഹ
ബീബ് റഹ്്ാനല്റ ഭാരയ്
കോഫിയഹബീബ്(58)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
യ്എഇയില.

വവദയ്്തിബിൽ
ഓൺവൈനായിഅടയക്്്ാം
തിര്വനന്്പ്രം:
ജ്െയ് 31  വലര
വവദയ്്തി ബില
ഏത്രീതിയിലഓ
ൺവെൻലപയല്മ
ന്്്് നടത്്ിയാലം്
അധികചാരജ്(ഗട്ാൻസാക്്ൻചാ
രജ്)ഈടാക്്്ന്്തലല്്ന്്്ലകഎ
സഇ്ബി.wss.kseb.in എന്്കോര
ട്്ലവഴികോ,ലകഎസ്ഇബിയ്
ലട ലൊവബല അപ്്് വഴികോ

BHIM App വഴി
കോ,  ഏത് ബാ
ങ്്ിലന്്്യം്ബാങ്്ി
ങ് കസവനങ്്ള
ക്്ായ്ള്് ലൊ
വബലആപ്്് വ

ഴികോ,മറ്്്ഏത്BBPS  സംവിധാ
നംവഴികോയാലൊര്അധികചാ
രജം്ഇല്്ാലതകറണ്്്ചാരജ്അട
യക്്്ാവ്ന്്താലണന്്്ലകഎസഇ്
ബി.

ഹോട്്്സ്ഹോട്്്;
2പഞ്്ായത്്്കളെ
ഒഴിവാക്്്ന്്തിന്കത്്യച്്്
കോട്്യം: ജില്്യിലെ തിര്വാര്്പ്്്,
ലവളിയന്്്ര്് ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്ക
ലളകോവിഡ്കോട്്്സ്കോട്്്പട്്ിക
യില്്നിന്്്ഒഴിവാക്്്ന്്തിന്ജില്്ാ
കെകറ്്്ര പി.ലക. സ്ധീര്് ബാബ്
ആകോരയ്വക്പ്്ിന്കത്്യച്്്.ജി

ല്് യില്്നിന്്്ഈപഞ്്ായത്്്കള്്
മാഗത്മാണ്പട്്ികയില്ള്്ത.്രണ്്ിട
ത്്്ംകോട്്്സ്കോട്്്കളായിപരിര
ണികക്്ണ്് സാഹചരയ്ം നിെവിെി
ലല്്ന്്് കത്്ില്് വയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.

wss.kseb.in എ ന്് പോ ർ ട്് ൽ 
വ ഴി പോ, കെഎ സഇ് ബി യ ്കെ 
കൊ ബബ ൽ അ പ്്് വ ഴി പോ

അെയക്്്ാം

നടപടിയടുട
കാരയുതുുിൽ  
മ റുുു 
യാ ടൊ ര ു
താ തപു രയു ങുു ളംു
ഉ ണുുാ യി ര ുനുുി ലുു
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മല യാ െി പത്േ ക്് ക ര ്ജെ
തേ്ി യ ങ്് രി യാ യ നാ യി 

ക യാ ണ ്അ ന ്തേ്ീ. റി യാ 
ലി റ്്ി പോ യി ല ്ജെ േ ല യാ െ
സി നി േ യി പല ക്്് എ ത്്ി യ
ന െി പോ ഷയ് ല േീ ഡി യ യി 
ലം് സ െീ വ ോ ണ.് അ ന ്
തേ്ീ യ ്ജെ െീ വി ര ത്്ി ജല
ജൊ ച്്് ജൊ ച്്് സ പത് ്ഷ 
ങ്് ളം് േ റ്്്ം രാ രം ആ രാ ധ 
ക ര ്ോ യി േ ങ്്് വ ക്്ാ റ ്മ ്
ണ്്്. 

ഇ പപ് ്ള  രാ രം േ ത്് 
നാ പ ്രം ക മ ്കം് പച രി യി 
ജല ര ജന്്് വീ ട്്ി ലാ ണ ്ള്് 

ത.് വീ െി ന ്മ ്ന്്ി ല നി ന്്്
പോ പട് ്ഷ ്ട്്് ന െ ത്്ി യാ 
ണ ്അ ന ്തേ്ീ ആ രാ ധ ക ര ്
ജെ തേ്ി യം േി െി ച്്് േ റ്്ി യി 
രി ക്്് ന്് ത.് 

മ ്ട്്ി ന ്മ ്ക ള വ ജര ഇ റ 
ക്് മ ്ള്് ക റ ്ത്് പോ പ്്് ധ 
രി ച്്ാ ണ ്അ ന ്തേ്ീ ര ജന്്്
പ ്ത്് ൻ പോ പട് ്ഷ ്ട്്് ന െ 
ത്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.് പോ ക്്്
ജൌ ണ േി രീ ഡി ല വീ ട്്് 
വ െ പ്്ി ല ഒ ര ്ക മ ്കം് പച 
രി പൊ ഡ ല പോ പട് ്ഷ ്ട്്്
എ ന്് ര ല ജക് ്പട് ്ജെ യാ 
ണ ്അ ന ്തേ്ീ ചി തര് ങ്് ള

പോ ഷയ് ല േീ ഡി യ യി ല േ 
ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് രാ ര 
ത്്ി ജന്്് കി െി ല ൻ ചി തര് ങ്് 
പെ ജറ് ്ട ്ത്്ി രി ക്്് ക യാ ണ്
ആ രാ ധ ക രം്. രാ ര ങ്് െി ല
േി ക്് വ രം് ഈ  ഒ ഴി വ ്പവ 
െ ക ള ര ങ്് ള ്ജെ ഇ ഷ്് േ രി 
ോ െി ക ള ക്്ാ യി ോ റ്്ി ജവ 
ക്്് ക യാ ണ.് 

ചി ല ര പോ ഷയ് ല േീ ഡി 
യ യി ല സ െീ വ ോ യ പപ് ്ള
േ റ്്് ചി ല ര ോ ച ക ത്്ി ലം്,
ക ര കൗ േ ല വി ദയ് ക െി പല 
ക്്്ം ക ്ഷി ത്്ി ര ക്്ി പല 
ക്്് ജൊ ജക് ്രി രി ഞ്്്.

വീട്്്വളപ്്ിൽ
ഒര്കമ്കം്ചേരി
ചോഡൽചോചട്്ഷ്ട്്്

സ ണ്്ി ജെ 
ടപ് ശം സി ച്്് 
ഡാ നി െ ൽ
ടോകഡ്ൗ ണ്് കാ ല ത്്് സ ണ്്ി ലി പോ 

ണി ജന്്് ോ ച ക ജത് ്യം് വ സത്ര് ധാ 
ര ണ ജ്ത ്യം് തേ് േം സി ച്്് ഭ ര്്ത്്ാ വ ്ഡാ നി യ ല്്
ജവ ബ ര്്. സ ണ്്ി ജയ യം് എ ജന് ്ക ്റി ച്്് മ ്ള്് ചി 
ല വി വ ര ങ്് ള്് എ ന്് കയ്ാ പഷ് പോ ജെ േ ങ്്് വ ച്്
വീ ഡി പോ യി ല്് പേ പ്് റ ്ക ള്് േി െി ച്്ാ ണ ്ഡാ നി 
യ ല്് സം സാ രി ക്്് ന്് ത.് എ ജന് ്ര ക്്ി ക്് ണം. 

അ വ ള്് എ ജന് ്തഭ്ാ ന്് നാ ക്്് ന്്്. ദി വ സം മ ്
ഴ ്വ ൻ്് അ വ ള്് ഉ റ ങ്്്ം. ഭ ക്് ണം ഉ ണ്്ാ ക്്്ം. അ 
വ ള്് േ െി ച്്ി യാ ണ.് പേ ൊ േ ധ രി ച്്ാ ണ ്ന െ പ്്്. ദി 
വ സം മ ്ഴ ്വ ൻ്് ജസ ല്്ഫി എ ട ്ത്്് ജൊ ണ്്ി രി 
ക്്്ം” എ ന്്ാ ണ ്പേ പ്് റ ്ക െി ല്് ഡാ നി യ ല്് കാ 
ണി ക്്് ന്് ത.് ത ്െ ര്്ന്്് സ ണ്്ി യം് വീ ഡി പോ യി 
ല്് തേ് രയ് ക്് ജപ് ്ട ്ന്്് ണ്്്. 

നാ ജെ എ ജന്്് റി വ ഞ്്ി നാ യി കാ ത്്ി രി ക്്് എ 
ന്് കയ്ാ പഷ് പോ ജെ സ ണ്്ി യം് വീ ഡി പോ േ ങ്്് 
വ ച്്ി ട്്് ണ്്്.

മാളവികയുടെസാരിചിതരും
വിര ലി ല എ ണ്്ാ വ ്ന്് ചി തര് ങ്് െി പല

അ ഭി ന യി ച്്ി ട്്് ള്്് ജവ ങ്്ി ലം് ജര 
ന്്ി ന്്്യ ൻ പത്േ ക്് ക ര ്ജെ തേ്ി യ ങ്് രി യാ ണ്
ന െി ോ െ വി ക പൊ ഹ ന ൻ. അ ഭി ന യ ത്്ി 
പനാ ജൊ പ്്ം ര ജന് ്ഫാ ഷ ൻ പഷാ ക െി ലം്
രാ രം സ െീ വ ോ ണ.് റാം പ ്ക െി ല ച ്വ ട ്വ 
യ്ക്്് ന്് ോ െ വി ക യ ്ജെ ചി തര് ങ്് ള രാ രം
സ മ ്ഹ ോ ധയ് േ ങ്് െി ല േ ങ്്് വ യക്്്ാ റ ്ണ്്്.
പലാ ക്്്ഡൗ ണ കാ ല ത്്് പസാ ഷയ് ല േീ ഡി 
യ യി ല സ െീ വ ോ ണ ്രാ രം 

ഇ പപ്ാ് ള ോ െ വി ക ര ജന്്് സാ രി ല ്ക്്്
േ ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ക യാ ണ.് ജച ക്്് സാ രി യി 

ല സ്്ീ വ ്ജല സ ്ബ്്ൗ സ ്ധ രി ച്്ാ ണ ്രാ ര ജേ 
ത്്ി യി രി ക്്് ന്് ത.് സാ രി ഈ സ ്എ  മ ്ഡ്
എ ന്്് ക ്റി ച്്് ജൊ ണ്്ാ ണ ്ഇ ൻ സ്്്് യി ല േി 
റ ര ഇ പേ ജ ്ോ െ വി ക േ ങ്്് വ ച്് ത.് 

ര സ ക ര ോ യ ക േ ന്്്് ക ൊ ണ ്ോ െ വി ക യ ്
ജെ ചി തര് ത്്ി ന ്ല ഭി ക്്് ന്് ത.് 2013 ല  േ ട്്ം
പോ ജല എ ന്് ദ ്ല ഖ ര സി നി േ യി ല ്ജെ യാ 
ണ ്ോ െ വി ക സി നി േ യി ജല ത്്ി യ ത.് 

േി ന്്ീ ട ്ഹി ന്്ി, ജര ല ്ങ്്്, ക ന്് ഡ, ര േി ഴ്
ചി തര് ങ്് ള ്ജെ ഭാ ഗ ോ ക ്ക യാ യി ര ്ന്്്. 

വി െ യ ്ചി തര് ോ യ ോ സ്്്് റാ ണ ്ോ െ വി ക 
യ ്ജെ പ ്റ ത്്് വ രാ നി രി ക്്് ന്് ചി തര്ം.

ടര്ാ കറ്്് ർ ഓ രി ച്്് കീ ർ ത്്ി പാ ണ്്്യ ൻ
ടോക്്് ഡൗ ണ കാ ലം തക്ി യാ ത്് 

ക ോ യി വി നി പയാ ഗി ക്്് ക യാ ണ ്രാ ര ങ്് ള. ോ ച കം ജച യ്്് ന്് രി പന്്് യം്ക്്ീ നി ങ്്് ഉ ള ജപ് ്ജെ യ ്ള്് വീ ട്്് പൊ ലി ക ളജച യ്്് ന്് രി ജന്്് വീ ഡി പയാ യം് ചി തര് ങ്് ളം്േ ങ്്് വ ച്്് രാ ര ങ്് ള രം ഗ ജത് ്ത്്ി യി ര ്ന്്്. ജവ റ ്ജര ഇ ര ്ന്്് സ േ യ യം ക െ യ ്ന്് രി പനാ ട ്ആ ര ക്്്ം ഒ ര ്രാ തേ് രയ് േി ല്്. വീ ട്്ി ല ഇ രി ക്്ാ ൻ കി ട്്ി യ അ വ സ രം വീ ട്്ി ജല കാ രയ് ങ്് ള ക്്ാ യി ജച ല വ ഴി ക്്് ക യാ ണ ്രാ ര ങ്് ള. ഇ പപ് ്ഴി ര പലാ ക്്് ഡൗ ണകാ ല ത്്് ോ ച ക വം് വ ര ക്്ൗ ട്്്ം ോ തര് േ ല്്ക ്ഷി േ ണി യം് േ റ്്് ജേ ന്്് ന െി കീ ര ത്്ിോ ണ്്്യ ൻ. േ ണ്്ി ല േ ണി എ ട ്ക്്് ന്് ചി തര് ങ്് ള േ ങ്്് വ ച്്് ജകാ ണ്്ാ ണ ്കീ ര ത്്ി ര ജന്്് പലാ ക്്് ഡൗ ണ ദി ന ങ്് ജെ ക ്റി ച്്് േ റ യ ്ന്് ത.് ക ്ൊ ജര ക ്ഷി സ്് ല ത്്് തെ്ാ കറ്്് രഓ െി ക്്് ന്് രി ജന്്് വീ ഡി പയാ യം് രാ രം േ ങ്്് വ ച്്ി ട്്് ണ്്്. ലാ ൻ്്ഡ ്സ് പക പ്്ി ങ.്.. ക ്ഷിആ രം ഭി ക്് ജട്?്?" എ ന്്ാ ണ ്ന െി െവ്ി റ്് റി ല്്ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് 
ക ്ജെ കവ്ാ റ പന്്് നി ലാ ജണ ന്്്ം ഇ ത്ജോ ത ്സ്് ല േ ല്് വീ െി ന ട ്ത്്് ര ജന് ്യാ ജണ ന്്് ള്് അ െി ക്്് റി പപ്ാ് ട ്ക ്െി യാ ണ ്വീ ഡി പയാ േ ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് രാ ര ത്്ി ജനഅ ഭി ന ന്്ി ച്്് ജകാ ണ്്് ള്് േി ക ച്് ക േ ന്്്് ക ൊ ണ ്വീ ഡി പയാ യക്്്് ല ഭി ക്്് ന്് ത.്ന െ നം് നി ര്്മ്്ാ രാ വ ്ോ യ അ ര ്ണ്് ോ ണ്്്യ ജന്്് േ ക ൊ ണ ്കീ ര്്ത്്ി." തം് മ്്' ആ ണ്കീ ര്്ത്്ി അ ഭി ന യി ച്് ചി തര്ം. േ ല യാ െ ചി തര്ം ജഹ ല ൻ്്ജന്്് ര േി ഴ ്റീ പേ ക്്ാ ണ ്കീ ര്്ത്്ി യ ്ജെ അ ട ്ത്് റീ ലി സാ ന ്ള്്   ചി തര്ം.  അ തേ് രീ ക്്ി ര ോ യി ല ഭി ച്് അ വ ധിദി ന ങ്് ള ക ്ടം് ബ പത്ാ് ജൊ പ്്ം വീ ട ്ക െി ല ആ പോ ഷ ോ ക്്് ക യാ ണ ്രാ ര ങ്് ള. 

ആരയ്യക്്്ായികകക്്്
ഉണ്്ാക്്ിസകയഷ
ര േി ഴ ക ത്്ി ജന്്് തേ്ി യ 

ജപ് ്ട്് രാ ര ദ മ്് രി ക ൊ 
ണ ്ആ രയ് യം് സ പയ ഷ യം്.
തേ് ണ യി ച്്് വി വാ ഹി ര രാ യ 
വ രാ ണ ്ഇ ര ്വ രം്. പോ ഷയ് 
ല േീ ഡി യ യി ല വി പേ ഷ ങ്് 
ള്് േ ങ്്് ജവ ച്്് ഇ ര ്വ രം് എ 
ത്്ാ റ ്ണ്്്. പോ ക ്ഡൗ ണ്്
സ േ യ ോ യ രി നാ ല്് രി ര ക്്് 
ക ജൊ ന്്് േി ല്്ാ ജര ക ഴി യ ്
ക യാ ണ ്ഇ ര ്വ രം്. ഇ രി നി 
െ യി ലാ ണ ്പ ്രി യ േ രീ ക്് 
ണ ങ്് ള ്ോ യി സ പയ ഷ എ 
ത്്ി യ ത.് പ ്രി യ പോ സ്്്്്ം
ഇ രി ന കം ര ജന് ്പവ റ ലാ 
യി ോ റി ക്് ഴി ഞ്്്. ആ രയ് 
യക്്്ാ യി ക പ്്് പക ജക് ്ര ്
ക്്ി യി രി ക്്് ക യാ ണ ്സ പയ 

ഷ. പക ക്്് ോ യി അ രി കി പല 
ജക് ്ത്്ി യ സ പയ ഷ ജയ ചം് 
ബി ക്്് ന്് രി ജന്്് ചി തര് വം്
ഇ ര ്വ രം് േ ങ്്് വ ച്്ി ട്്് ണ്്്.
സ് തക്ീ നി ല്് ോ തര് േ ല്് െീ വി ര 
ത്്ി ലം് ര ങ്് ള്് േി ക ച്് പോ 
ഡി ക ൊ ജണ ന്്് ഇ ര ്വ രം്
ജര െി യി ച്്ി ര ്ന്്്. ബി രി യാ 
ണി യം് ോം പോ പക ക്്് ജൊ 
ജക് ്യാ യാ ണ ്പന ര ജത് ്സ 
പയ ഷ എ ത്്ി യ ത.് െീ വി ര 
ത്്ി ല്് ര പന് ്ക്്ാ ള്് േ കവ് ര 
യ ്ണ്്് സ പയ ഷ യ് ജക് ്ന്്്
ആ രയ് േ റ ഞ്്ി ര ്ന്്്. ഗ െ 
നി കാ ന്്്, കാ പ്്ാ ൻ്് ഈ  ര 
ണ്്് സി നി േ ക െി ലം് ഒ ര ്േി ച്്്
അ ഭി ന യി ച്്ി ട്്് ണ്്് ആ രയ് യം്
സ പയ ഷ യം്. വി വാ ഹ ത്്ി ന്

പേ ഷ ോ യി ര ്ന്്് കാ പ്്ാ ൻ്്
രി പയ റ്് റ ്ക െി പല ക്്് എ ത്്ി 
യ ത.് വി വാ ഹ പേ ഷം സ പയ 
ഷ യക്്്്ം ആ രയ് യക്്്്ം നാ 
യി ക നാ യ ക ൻ്്ോ രാ യി സി 
നി േ ജച യ്്ാ ന ്ള്് അ വ സ ര 
വം് ല ഭി ച്്ി ര ്ന്്്. ജെ ഡി എ 
ന്് സി നി േ യി ലാ യി ര ്ന്്്
ഇ ര ്വ രം് ഒ ര ്േി ച്്് അ ഭി ന 
യി ച്് ത.് ഗ െ നീ കാ ന്്് എ ന്്
ചി തര് ത്്ി നി െ യി ലാ ണ ്ഇ ര ്
വ രം് തേ് ണ യ ത്്ി ലാ യ ത.്

ടോം  ആ ൻ ഡ ്ജെ റി 
സംവിധായകൻ
ഓർമയായി
ടോം  ആ ൻ ഡ ്ജെ 

റി, പോ പേ യ്
ആ നി പേ ഷ ൻ്് ചി തര് ങ്് ള ്ജെ
സം വി ധാ യ ക നം് ഓ സ് ക ര്്
പെ രാ വ ്ോ യ യ ്െീ ൻ്് ജേ റി 
ല്് ഡീ ച്്്  ഓ ര േ യാ യി. വാ ര്്ധ 
കയ് സ ഹ െ ോ യ അ സ ്ഖ ങ്് 
ജെ ത ്െ ര്്ന്്് ഏ ജറ നാ ൊ യി
ചി കി ത്് യി ലാ യി ര ്ന്്്. വയ്ാ 
ഴാ ഴച് രാ തര്ി പോ ജെ തേ്ാ ഗി 
ജല അ പ്്ാ ര്്ട്്്ജേ ന്്്ി ല്്ജവ ച്്ാ 

ണ ്അ ന്്്യം. േ ണ്്പോ എ ന്്
അ നി പേ റ്് ഡ ്പോ ര്്ട്്് ഫി ലി 
േി ല ്ജെ യാ ണ ്അ പദ് ്ഹ ത്്ി 
ന ്ഓ സ് ക ര്് ല ഭി ച്് ത.് പോം  
ആ ൻ്്ഡ ്ജെ റി ഫി ലിം സീ രീ 
സി ജല 13 ചി തര് ങ്് ളം് പോ 
പേ യ ്ദി  ജസ യ് ല ര്് േ ര മ്് ര 
യി ജല ഏ രാ നം് ചി തര് ങ്് 
ളം് െീ ൻ്് സം വി ധാ നം ജച 
യര്ി ട്്് ണ്്്. 1924 ല്്  ഷി ക്്ാ 
പോ യി ലാ യി ര ്ന്്് യ ്െീ ൻ്്

ജേ റി ല്് െ നി ച്് ത.് പവ്യാ േ പസ 
ന യി ല്് പേ ല റ്്ാ യി പോ ലി
ജച യര് രി ന ്പേ ഷ ോ ണ ്യ ്
െീ ൻ്് സി നി ോ രം ഗ പത് ്ജക് ്
ത്്് ന്് ത.് ആ നി പേ ഷ ൻ്്, ഇ 
ല സപ്ത്െ ഷ ൻ്് രം ഗ ജത് ്ത്്ി 
യ അ പദ് ്ഹം ക ്ട്്ി ക ള ്ജെ എ 
ക്്ാ ല ജത് ്യം് തേ്ി യ ജപ് ്ട്്
അ നി പേ ഷ ൻ്് ചി തര് ങ്് ള ്ജെ
സം വി ധാ യ ക നാ യി ോ റ ്ക 
യാ യി ര ്ന്്്.
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മംുബബ:വിസഡ്ൺവളനരരപുശസത്മായഒ
രു ടോടടുു അപുടോഡു നചയതുിരികുുുനുുു.
അതാവനടു,ുഒരുതലമുറഏനറആസവുദിചുുതംു
അഭിമാനിചുുതുമായചിരതും.
90കളുനേഅവസാനവംു2000കളുനേആ

ദയുദശകവംുഇനുുുയൻരകുികുുറുുിനുമികചുുസമയ
മായിരുനുുു. കളികുുളതുുിൽ േീം ടനടുുങുുൾ
ബകവരിചുുിരുനുുകാലം. ടോക രകുികുുറുുിനല
ഏറുുവംു രപുഗതുുരായ ബാറുു്സമ്ാൻമാർഅേ
ങുുുനുുഇനുുുയൻേീമായിരുനുുുഅനു്ുഇനുുുയകുുു
ണുുായിരുനുുത.ു
2003ൽ ഐസിസിടോകകപുു്ബഫനലി

നലതുുിയനായകൻസൗരവുഗാംഗുലിയുനേ
ടനതുതവുതുുിലുളുുആേീമിനലനാലുഅതികാ
യനുുാരുനേചിരതുമാണുതിങുുളാഴചുവിസഡ്ൻ
ഇനുുുയപുറതുുുവിടുുത.ുഗംഗുലി,സചുുിൻനേൻ
ഡുൽകുുർ, രാഹുൽ രദുാവിഡ,ു വിവിഎസ് ല
കു്ുമൺഎനുുിവരേങുുിയചിരതുമാണുവിസഡ്
ൺപുറതുുുവിടുുത.ുഅതിനുഅേികുുുറിപുുായി
വിസഡ്ൺഇങുുനനകുറിചുുു.
രപുടതുയകടോടടുുരഗുാഫിൽഇനുുുയയുനേഅ

തിശയകരമായനാലുവശങുുളുണുുായിരുനുുു,
‘കുടുതൽആകർഷണീയമായഒരുകവുാർടുുറുുി
നുുുടപരുനൽകുക,ഞങുുൾകാതുുിരികുുും.’

ഫാബുലസ്ടോർഎനുുാണുഈചിരതുനതുു
രകുികുുറു്ുടോകംവിടശഷിപുുിചുുത.ുസൗരവുഗാം
ഗുലിയാണുടോടടുുയകുു്ുആദയുടമതനനുുഅ
േികുുുറിപുു് നൽകിയ രപുമുഖൻ.  ‘ജീവിതതുുി
നുുുമഹതുുായസമയം...അനുുുസംഭവിചുുഎ
ലുുാകാരയുങുുളംുആസവുദിചുുു.’-സൗരവുഗാംഗു
ലിപറഞുുു.
നിലവിൽബിസിസിഐരപുസിഡുുുായഗാം

ഗുലി,സുുുുീവുടോയുനേടനതുതവുതുുിലുളുുേീമി
നനപരാജയനപുുടുതുുി.ചരിരതുപരമായനേസു്ുുു
പരമുുരവിജയതുുിടലകുുായിരുനുുുഇനുുുയനയ
ഗാംഗുലിനേതുുിയത.ുപാകിസുുാനിൽആദയു
മായി ഒരു നേസുു്ുു പരമുുരയിൽ ഇനുുുയ പാകി
സുുാനനടൊൽപുുിചുുടപുുഴംുഅടദുുഹംചുമത
ലവഹിചുുിരുനുുു.ഇംഗുുണുുിനലനാറു്ുനവസു്ുുുസീരീ
സ്ജയം,രശുീലങുുയുമായിഐസിസിചാമുുുയൻ
സ്ടരുോഫിപങുുിേൽഎനുുിവയാണുമറു്ുവലിയ
വിജയങുുൾ.
ഗാംഗുലി,സചുുിൻ,രദുാവിഡ,ുലകുു്മൺഎ

നുുിവർടചർനു്ുനൊതുും2,151അനുുാരാരഷുുുമ
തുുരങുുൾകളിചുുു.പിറനുുതു1,00,000ലധികം
അനുുാരാരഷുുു റൺസ.് ഇനുുുയൻ േീമിനോപുും
നൊതുും 247അനുുാരാരഷുുു നസഞുുുറികളംു
അവർ ടനേി.

ഒരുമോഡൽഉണുുാകുുിയ
പൊല്്ാപ്്്
സി. കക. രാ രേ ഷക് ുമാ ർ
കഴിഞുുദിവസംഒരുവാർുുതുുകാണാനിേയായി.
രബുസീലിനല രപുശസത്യായ നേിയംു ടൊഡലുനൊ
നകുുയായനിടുകുൾുുബാഹിൽുുസ്തനുുുനീടുുിൽുുവള
ർുുതുുിയഅഞുുുപടുുികൾുുനകുുപുുംകവുാറുുുീനിലാനണ
നു്ു.നൊടോണരബുസീലിൽുുപേരുനുുപശുുാതുുലതുുി
ലാണുനിടകുുൾുുബാഹിൽുുസ്സവുയംകവുാറുുുീനിലായ
ത.ുഭർുുതുുാവായമാർുുനസടോബിംബിയംുകുടുുിനുണു്ു.
നിടകുുൾുുബാഹിൽുുസിനനടോകകപു്ുസമയതു്ുപരി
ചയനപുുോൻുുസാധിചുുിടുുുണു്ു.ആസനുുർുുഭതുുിടലകു്ു..
ടോകകപുുിനല മാറകുുാനയിൽുു നേകുുുനുു ഉറുനഗുവ-
നൊളംബിയമതുുരംതുേങുുാൻുുസമയമായി.മാധയുമ
രപുവർുുതുുകർുുഒനുുേങുുംടസുുുുഡിയതുുിടലകുുുപുറനപുു
ോൻുുതയാനറടുകുുുനുുു.നപനടുുനു്ുഒരുഅതിഥിമീഡി
യനസുുുറിടലകുുുരപുടവശിചുുു.അവിനേയുണുുായിരു
നുുലാറുുിനടമരികുുൻുുമാധയുമരപുവർുുതുുകർുു,രപുടതുയകി
ചുു്രബുസീലിയൻുുമാധയുമരപുവർുുതുുകർുുഒനുുേങുുംവനി
താഅതിഥിയുനേഅടുടതുുടകുുേി.നേലിവിഷൻുുചാ
നലുകാർുുകാമറയംുബമകുുുമായിഅവരുനേഅടു
ടതുുകു്ു.കാരയുമടനുവഷിചുുടപുുഴാണുമനസിലായത.ുരബു
സീലിനലഏറുുവംുജനരപുീതിയുളുുറിയാലിറുുിടോആ
യദിഫാമിനലപാനിടൊഎനുുകഥാപാരതുമാനയതുുി
വിജയിയായ നിടുകുൾുു ബാഹിൽുുസ് മരിയാന ബ
ർുുടോസഎനുുനിടകുുൾുുബാഹിൽുുസായിരുനുുുഅ
ത.ു
കുോനതമാധയുമരപുവർുുതുുകയംുടൊഡലംുനേിയു

മനകുുയാണവർുു.മനറുുരുവാകുുിൽുുപുുറഞുുാൽുുഇനുുുയ
യിനലരാഖിസാവടതുുസണുുിലിടോടോഒനകുുയാ
ണുനിടകുുൾുു.സിനിമാതാരങുുടളകുുാൾുുവിലയാണ
ടരുതഅവർുുകു്ു.കനതുുസുരകുുയുനണുുങുുിൽുുമാരതുടമ
നിടകുുൾുുബാഹിൽുുസിനുപുറതുുിറങുുാനാക.ുനിര
വധിആരാധകരുളുുനിടകുുൾുുഅനു്ുരബുസീലിയൻുു
ഫുടുടോൾുുതാരമായ വികുുർുു റാടൊസിനുുു കാമുകി
കുേിയായിരുനുുു.എനുുാൽുു,ഇടപുുൾുുഅവർുുടൊഡ
ലായമാർുുനസടോബിംബിനയവിവാഹംനചയതുുറി
ടോയുനേവേകുുൻുുരപുവിശയുയിൽുുതാമസതുുിലാണ.ു
നീലയംുകറുപുുുംകലർുുനുുടവഷവിധാനവുമായായി
രുനുുുഅനു്ുനിടകുുൾുുമീഡിയനസുുുറിനലതുുിയത.ു
ഒറുുകുുാഴചുയിൽുുതുുനനുു ആൾുുകുുാരുനേ രശുദുുയാക
ർുുഷികുുും.ടോകുുിലംുവാകുുിലംുനേപുുിലുനമലുുാംഒരു
ആനചുുനുും.ഫുടുടോളംുനലുുവശമാണുകകുുികു്ു.രബു
സീലിനുുുകവുാർുുടുുർുുരപുകേനടതുുകുുുറിചുുായിരുനുുുഏ
വരംുടോദിചുുത.ുനിരാശനപുുടുതുുുനുുുഎനുുുമറുപേി.
അടപുുൾുുതുുനനുുരബുസീലിയൻുുനയുുസ്ചാനലുകളി
ൽുുടരുബകുുിംഗുനയുുസ്വരുനുുു.രബുസീലിനുുുരപുകേനം
നിരാശനപുുടുതുുുനുുുനവനുു്നിടുകുൾുു.ടോടരകഥ.
അരതുയകുുുുരപുശസത്യാണുനിടകുുനളനുുുചുരുകുും.
റിയാലിറുുിടോയിൽുുനിടുകുൾുുമിനുുുംതാരമായിരു
നുുു.എടപുുഴംുരപുശുനങുുളുണുുാകുുുനുുവൾുു.2008ൽുു
തുേങുുിയദിഫാംഎനുുറിയാലിറുുിടോജനരശുദുുപി

േിചുുുപറുുിയതു നിടുകുളിനുുു വരടോനേയാണ.ു നി
ടുകുളിനുുുകുസുതിയംുടൊരപുായങുുളംുഅഭിരപുാ
യങുുളംുതമാശയകുുുുതിരിനൊളുതുുി.രബുസീൽുുഒനുു
േങുുംറിയാലിറുുിടോയുനേഭാഗമായി.ഇടൊനേപരി
പാേിവൻുുഹിറു്ു.ചാനലിനുുുടററുുിംഗുകുേി.ദിഫാംഇ
ടപുുഴംുരബുസീലിനലഏറുുവംുജനരപുീതിയുളുുറിയാലി

റുുിടോയാണ.ുഎരതുനോനകുുമാഡലുകളംുനേിമാരംു
ഒനകുു വനുുുടോയാലംു നിടുകുൾുു നിറഞുുുനിനുു
2009നലഎപുുിടോഡുകളായിരുനുുുനകടങുുമനമനു്ുഒ
രുമാധയുമരപുവർുുതുുകനുുുകമു്ുു.ദിഫാമിനുടശഷംനി
ടകുുൾുുഅഭിനയിചുുറിയാലിറുുിടോയാണു2012ൽുുതു
േങുുിയഎഫാനസൻുുഡ.അതിലംുനിടകുുൾുുകഥാപാ
രതുമായി.എനുുാൽുു,നാലാംസുുാനനതുുതുുാടനകഴി
ഞുുുളുുു.എനുുാൽുു,രബുസീലിനലപരതുകുുാരുനേഅഭി
രപുായതുുിൽുുആതവണഒനുുാംസുുാനംകിടുുിയവിവി
യാനിഅറൗടോയുമായിനേനുുനാലാംറൗണു്ുമതുു
രമായിരുനുുുയഥാർുുഥതുുിൽുുബഫനൽുു.
2013ൽുുപിനാടൊനാബാൻുുനഡനുുറിയാലിറുുിടോ

യിൽുുഅവതാരികയാനയതുുിയ നിടുകുൾുു 2014ൽുു 
സുപുുർുുബപഎനുുസിനിമയിൽുുഅഭിനയികുുുകയാ
നണനുുറിയിചുുു.1985ൽുുപരാനയിൽുുജനിചുുനിടകുുൾുു
രപുശസത്മായടലുുടോയുമാസികയുനേകവർുുടപജി
ലംുരപുതയുകുുനപുുടുുടൊനേലാറുുിനടമരികുുമുഴുവൻുുരപു
ശസത്യായി. മാധയുമരപുവർുുതുുകയായിരുനുുടപുുൾുു
എറികുബാറുുിസുുുുഎനുുബിലയുണയറുമായി രപുണയ
തുുിലായകകുുിപിനുുീടുഅടദുുഹനതുുഉടപകുുിചുുു.രപു
ണയതുുകർുുചുുടയതുുുേർുുനുു് നിരാശയിലായഅവർുു
ആരാധകനുുുകരണതുുേിചുുതംുവലിയവാർുുതുുയാ
യിരുനുുു.പിനുുീോണുവികുുർുുറാടൊസിനുുുകാമുകി
യായത.ു എനുുായാലംു മാറകുുാന ടസുുുുഡിയതുുിടല
കുുുളുുമാധയുമ രപുവർുുതുുകരുനേടോകുു്ബവകിപുുി
കുുാൻുുനിടകുുളിനായിഎനുുതുസതയും.
-----സ്പോട്്്കിക്്്...
തബ് സീ െി ൽ്് സി േി മാ രാ ര ങ്് ലേ ക്്ാ ൾ്് വ െി യ ലസ െി 
തബ്ി റ്്ി ക ോ ണ ്ചാ േ ൽ്് തപ് വ ർ്്ത്് ക ർ്്. അ ത ്ലൊ ണ്്് ര 
ലന് ്അ വ ര ്ലട ച ്റ്്്ം ആ രാ ധ ക ർ്് ക ്ട ്ന്് ത ്പ രി വ്
കാ ഴച് യാ ണ.് 

ബാഹിൽസ ്വസരിയിൽ കവ്ാറന്്്ീേിൽ.

േിലക്ൾ് ബാഹിൽസ ്മീഡിയ ലസന്്്റിൽ-രാലേഷ്

ഫാ ബ് ല സ് ലോർ അവതരിപ്്ിച്്് വിസ്ഡണ്ം

മറക്്ാനാവാത് ്
കാലമമന്് ്ഗാംഗല്ി

നബൽടരുഗഡ∙ുനൊടോണബവറസ്വയുാപനവു
മായിബനുുനപുുടുുരപുതിസനുുികനളലുുാംതീർനു്ു
കായിക മതുുരങുുൾ പുനരാരംഭികുുുടുപുൾ,
നിർബനുുിതനൊടോണബവറസ്വാകസുിടന
ഷനനടുകുുാൻസമുുതികുുാനാവിനലുുനുു്നേനുുീ
സ്താരംനോവാകുടോടകുുവിചു്ു.ഇതുുരംവാ
കസുിടനഷനുകൾകു്ുതാൻവയുകുുിപരമായിഎ
തിരാനണനു്ുടോടകുുവിചു്ുവയുകുുമാകുുി.
കളതുുിടലകുുു തിരിനചുുതുുാൻ നൊടോണ

ബവറസ്വാകസുിടനഷൻനിർബനുുമാകുുിനലുു
നുുാണുരപുതീകുുനയനുുുംടോടുകുവിചുു്വയുകുു
മാകുുി.നൊടോണബവറസ്വയുാപനതുുിനുുുപ
ശുുാതുുലതുുിൽ നേനുുീസ് ടുർണനമനുുുുകനള
ലുുാംഈവർഷംജുബല13വനരനിർതുുിവചുുി
രികുുുകയാണ.ുഈവർഷംനേനുുിസ്മതുുരങുു
ൾപുനഃരാരംഭികുുണനമങുുിൽനൊടോണബവ
റസ്വാകസുിടനഷൻനിർബനുുമാകുുണനമനു്ു
ആവശയുനപുുടുു്മുൻടോകഒനുുാംനമുുർതാരം
അടമലിമൗറിസട്ൊഉൾനപുുനേയുളുുവർരംഗ
നതുുതുുിയിരുനുുു.
നിലവിൽനൊടോണബവറസ്വാകസുിടന

ഷൻഇതുവനരകനണുുതുുിയിടുുിലുു.ഇതിനിനേയാ
ണുതാൻവാകസുിടനഷനുഎതിരാനണനുുടോ
കഒനുുാംനമുുർതാരംകുേിയായടോടുകുവി

ചുുിനുുുരപുഖയുാപനം.
‘വയുകുുിപരമായിഎനികു്ുവാകസുിടനഷടോ

ടുതാൽപരയുമിലുു.തുേർനുുുംകായികമതുുരങുുളി
ൽപനങുുടുകുുുനുുതിനുവാകസുിടനഷൻനിർബ
നുുമാകുുിനലുുനുുാണുരപുതീകുു’–ടോടുകുവിചുു്
പറഞുുു.നസർബിയയിനലവിവിധകായികതാ
രങുുളുമായുളുുനഫയസുബ്ുകുബലവുചാറുുിലാ
ണുടോടകുുവിചു്ുനിലപാടുവയുകുുമാകുുിയത.ു
‘പടകു,ുഇതു(വാകസുിടനഷൻ)നിർബനുുമാ

കുുിയാൽഎനുുുനചയുുും?അങുുനനനയങുുിൽതീ
രുമാനനമടുകുുാൻഞാൻനിർബനുുിതനാകംു.
ഈവിഷയതുുിൽഎനികു്ുഎടുുുതായചിനുുക
ളംുനിലപാടുകളുമുണു്ു.ഭാവിയിൽഅതുുരംനി
ലപാടുകൾബകവിടേണുുിവരുടൊനയനുുുടോ
ലംുഎനികുുറിയിലുു’–ടോടകുുവിചു്ുപറഞുുു.
‘ഇടപുുഴനതുു രപുതിസനുുികനളലുുാംതീർനുു്

ജുബലയിടോഓഗസുുുുിടോനസപറുുുംബറിടോമ
തുുരങുുൾപുനഃരാരംഭിടചുുകുുാം.ചിലടപുുൾഅ
തിലംുബവകിടയകുുാം.ഇരതുകാലനതുുകവുാറ
ുുുീനുടശഷംവീണുുുംകളതുുിലിറങുുുടപുുൾവാ
കസുിൻനിർബനുുമാകുുിടയകുുാം.
പടകുുഇടപുുഴംുഅതുുരനൊരുവാകസുിൻ

ഇലുുഎനുുതംുരപുധാനമാണ’ു–ടോടകുുവിചു്ുപ
റഞുുു.

കളിത്ടങ്്ിയാല്ം ലോല്ക്യ്ക്്് 
വാകസ്ിൻ വവണ്്

ലീ ഗ് ക ൾ അ ട ച്്ി ട്് 
ല്റ്്് ഡി യ ത്്ി ൽ ന ട ത്്്ം 
ലണുുൻ:നൊനോണവയുാപനതുുിനുുുപശുുാതുുലതുുിൽനിർ
തുുിവയകുുുനപുുടുുലീഗുകൾപുനരാരംഭികുുാനുളുുനേപേിക
ൾതുേങുുിയതായിസുചനനൽകിയുടവഫ.മുേങുുികുുിേകുുു
നുുലിഗുകൾഅേചുുിടുുബമതാനതുുിൽനേതുുാൻആടോചി
കുുുനുുതായിയുടവഫരപുസിഡു്ുുഅലകസുാണുുർകനഫറിൻ
പറഞുുു.
ടോകതു്ുഒരുലകുുതുുിലധികംടപർനൊലുുനപുുടുുപകർചുു

വയുാധിമുലംമാർചു്ുപകുതിമുതൽഫുടടുോൾലീഗുകൾതാ
ൽകുുാലികമായിനിർതുുിവചുുിരുനുുു
േീമുകൾകുുുണുുാകുനുുകനതുുസാമുുതുുികനഷുുംഒഴിവാ

കുുുനുുതിനുളുുഒരുരപുധാനപേിയാണുകളിനയനു്ുയുടോപയു
ൻഫുടടുോൾതലവൻവിശവുസികുുുനുുു.
ലീഗുചാമുുുയൻഷിപുുുകൾപുനരാരംഭികുുാനംുഅവപുർ

തുുിയാകുുാനംു മാർഗങുുൾ ഉനണുുനുു്ഞാൻ വിശവുസികുുു
നുുു,”നസനഫറിൻഇറുുാലിയൻദിനപരതുതുുിനുനൽകിയഅ
ഭിമുഖതുുിൽപറഞുുു.“ഞങുുൾകു്ുകാണികളിലുുാനതമതുുര
ങുുൾപുനരാരംഭിടകുുണുുിവരാം,പടകുുഏറുുവംുരപുധാനനപുു
ടുുകാരയുംമതുുരങുുൾനേകുുുകഎനുുതാണ.ു
മതുുരങുുൾനേലിവിഷനിൽമാരതുടമകാണാൻകഴിയുക

യുളുുുനവങുുിലംുഅതുുരം രപുയാസകരമായസമയങുുളിൽ
ആളുകൾകു്ുസടതുുഷംരപുദാനംനചയുുുനുുകാരയുമാണത.ുമ
തുുരങുുൾവീണുുുംആരംഭികുുാൻഎലുുാരപുവർതുുനങുുളംുന
േകുുുനുുുണുു്. എലുുാവർകുുുംഅവരവരുനേ ജീവിതം കനണുു
ടതുുണുുതുണുു്.സുരകുുാനേപേികനളമാനികുുുകയംുഅധി
കാരികൾപചുുനുകുേികാടുുുകയംുനചയതുാൽേീമുകളുനേപ
രിശീലനംപുനരാരംഭികുുും.
ലീഗുകൾ“ഉേൻതനനു”ുതുേങുുിയാൽചാമുുുയൻസ്ലീഗ,ുയു

ടോപുുലീഗുമതുുരങുുൾസമാനുുരമായികളികുുാൻകഴിയുനമ
നു്ുകഫറിൻപറഞുുു.
നസപറുുുംബർ,ഒടടുുബർമാസങുുളിൽസീസൺപുർതുുി

യാകുുാനാകുനമനുുാണുതാൻകരുതുനുുനതനു്ുഅടദുുഹംപറ
ഞുുു.
“ആരാധകരുനേയംുകളികുുാരുനേയംുപരിശീലകരുനേയംു

ആടോഗയുമാണുമുൻഗണന.
യുടോ2020നീടുുിനവചുുതുയുടവഫയകുുുുവലിയസാമുുതുുി

കബുദുുിമുടു്ുഉണുുാകുുുനമനു്ുഅടദുുഹംചുണുുികുുാടുുി.

1983 ലായിരുനുുു ഇനുുുയആദയുമായി
ടോകകപുു് ഉയർുുതുുിയ വർുുഷം. കപിലിനുുു
'നചകുതുുാനുുാർുു'ടോകകപുു്ടനടുനുുചരിരതു
മുഹുർുുതുുംനവളുുിതുുിരയിൽുുപുനരാവിഷ്ക
രികുുുകയാണുടോളിവുഡുസംവിധായകൻുു
കബീർുഖാൻുു.മുൻുുഇനുുുയൻുുനായകൻുുകപിൽുു
ടദവായിടവഷമിടുനുുരൺുുവീർുുസിങ,ു'83'ചി
രതുനതുുകുറിചുുുളുുരപുതീകുുകൾുുവാടോളമു
യർുുതുുുനുുുണു്ു.
അടുതുുിനേകബീർുുഖാനംുനേൻുുനോമൻുു

ഇറാനിയംുഇൻുുസുുുുരഗുാമിൽുുനേതുുിയസംഭാ
ഷണംമാണുഇടപുുഴതുനതചർചുുാവിഷയം.ല
ണുുനിൽുുസിനിമചിരതുീകരികുുനവവിൻുുഡീസ്
ഇതിഹാസനായകൻുുബലുുവു ടോയഡുംു ഉ
ണുുായിരുനുുുനസറുുിൽുു.േീംഇനുുുയകപുുുയർുുതുുു
നുുരംഗമായടപുുൾുുകബീർുുഖാൻുുവിൻുുഡീസ്
ഇതിഹാസനായകനനകുറചുുുകുേിഅരികി
ടലകു്ുകുുണിചുുു.ഈസമയംടോയഡുടോദി
കുുുകയുണുുായി,'രണുുാമനൊരികുുൽുുകുുുേിക
പുു്നഷുുനപുുടുനുുതുകാണനമനുുാടോനിങുുളു
പറയുനുുത,ുഅതംുഇരതുയടുതു്ുവചു്ു?'.ചിരതു
തുുിൽുുബലുുവുടോയഡുിനുുുമകനംുരകുികുുറു്ു
താരമായിഎതുുുനുുുണു്ു.'83'സിനിമനയകുറി
ചുുുളുുകുടുതൽുുവിവരങുുളംുകബീർുുഇൻുുസുുുു
രഗുാമിൽുുപങുുുനവചുുു.മാൽുുകുുംമാർുുഷലിനുുുമ
കൻുുമാലിയാണുമാൽുുകുുംമാർുുഷലായിസിനി
മയിൽുു.മാലിഎറിഞുുപനുുുകളിൽുുനിനുു്ദി
ലീപുനവങുസർുുകുുാരായി ടവഷമിടുനുുആദി
നാഥുഎംനൊതാരപലടപുുഴംുഭാഗയുംനൊ
ണുുുമാരതുമാണുരകുുനപുുടുുനതനുു്കബീർുുഖാൻുു
പറഞുുു.83-നലടോകകപുുിൽുുമാൽുുകുുംമാ
ർുുഷലിനുുു ബൗൺുുസർുു ഏറുുാണു നവങുസ
ർുുകുുാരിനു പരിടകുുറുുതംു ബഫനലിൽുു കളി

കുുാൻുുകഴിയാനതടോയതംു.
ടനരനതു,ുകപിൽുുടദവിനനുറവിഖയുാത'നേ

രാജ'ടോടു്ുകളികുുുനുുരൺുുവീറിനനുറചിരതും
അണിയറരപുവർുുതുുകർുുപുറതുുുവിടുുിരുനുുു.
ഇനുുുയയുനേആദയുടോകകപു്ുസംഘനതുുസു
കു്ുമമായിപഠിചു്ുതയുുാറാകുുിയസിനിമകായി
കടോകതു്ുവലിയരപുതീകുുകൾുുനൽുുകുനുുു
ണു്ു.ഇടതസമയം,നൊടോണബവറസ്വയുാപ
നം അനിശുുിതതവും സുഷുുികുുുനുു ഇടപുുഴ
നതുുസാഹചരയുംമുൻുുനിർുുതുുി83സിനിമയു
നേറിലീസ്നീടുുിനവചുുിരികുുുകയാണ.ുഏരപുിൽുു
10-നായിരുനുുുസിനിമയുനേറിലീസ്തീയതി.

അതകുൊണു്ു രോഹിതിന ുഉറകുും നഷുുകപുടുിലുു: ഗാ വ സക് ർ 
മംുബബ∙രകുികുുറുുിൽകഴിഞുുവർഷംഏറുുവംുമികചുുരപുകേനംകാഴചുവചുുതാര
ങുുളിനോരാളായഇനുുുയൻബവസ്കയുാപറുുുൻടോഹിതുശർമനയവിസഡ്ൻരകുികുു
ടറുുഴസു് അൽമനാകുുിനുുു മികചുു താരങുുളുനേ പടുുികയിൽനിനുു് തഴഞുു
തിനനതിടരഗാവസക്ർ.വസത്ുനിഷഠ്മലുുാതുുവിസഡ്ൻുുപുരസക്ാരതുുിൽനി
നുു്തഴയനപുുടുുതിനുുുടപരിൽടോഹിതുശർമയകുുു്ഉറകുുനൊനുുുംനഷുുമാകാൻ
ടോകുനുുിനലുുനു്ുഗാവസക്ർപരിഹസിചുുു.

‘ഏറുുവംുമികചുുയാൾകുുുപകരംരണുുാമനതുുയാനളടോതാരതടമുയനടൊശം
രപുകേനടൊആണുവിസഡ്ൻഅംഗീകരികുുുകനയനുു്ഇതാഒരികുുൽകുുുേിവയു
കുുമായിരികുുുനുുു.താരങുുൾആയിരകുുണകുുിനുറൺടോനുറുകണകുുിനുവി

കുുടറുുടനേിയാലംുഅതുഇംഗുുണു്ുമണുുിൽവചുുനലുുങുുിൽവിഡസുനുുുമികചുുഅഞുുു
താരങുുളിൽഉൾനപുുടുനമനു്ുരപുതീകുുികുുരുത.ു
ഇതാണുവസത്ുതനയനുുിരിനകുുആപുരസക്ാരതുുിനംുമാസികയകുുുുംഎനുുി

നാണുനമുുൾഇരതുരപുാധാനയുംനൽകുനുുത?ുഅതുഇംഗുുണുുുകാർകുുുടവണുുിമാരതു
മുളുുതാണ’ു–ഗാവസക്ർനഡയുലിമിഡ–ുടഡയിൽഎഴുതിയടൊളതുുിൽചുണുുി
കുുാടുുി.
വിജയങുുൾകുുായിദാഹികുുുനുുഒരുേീമിനുുുഭാഗമായടോഹിതുശർമയകുു്ു,ഈ

പടുുികയിൽഉൾനപുുോനതടോയതുഅരതുവലിയസംഭവംടോലുമായിരികുുിനലുുനു്ു
ഗാവസക്ർഅഭിരപുായനപുുടുുു.

ക്ല്വ് ലോയ്ഡ് ലോദിച്്്,
വീണ്്്ം ഇന്്്യ ലോകകപ്്് 
ലനട്ന്്ത് കാണലോ?

ഇന്്്യ ലോകകപ്്് ആദയ്മായി ലേടിയ ചരിതര്ം
പറയന്്് 83 എന്് സിേിമയിലെ ഒര ്രംഗം.
കപിൊലയത്്്ന്്ത ്രൺവീർ സിങ്്ാണ.് 

ടി-20  ലോ ക ക പ്്്: ഐ സി സി ചർച്് ന ട ത്്്ം 
ദുബായ:ുഈവർഷംഅവസാനംഓസ്ടരുേലിയ
യിൽനേകുുാനിരികുുുനുുേി20ടോകകപുുിനുുു
ഭാവിസംബനുുിചു്ുഅനുുാരാഷ്രേുരകുികുുറു്ുകൗ
ൺസിൽവിദഗധുരുമായംുഅംഗരാജയുങുുളുമാ
യംുഓസട്രുേലിയൻസർകുുാരുമായംുചർചുുന
േതുുും.നൊവിഡു -19 രകുികുുറുുിനനഎങുുനന
ബാധിചുുു എനുുതു വിലയിരുതുുുനുുതിനായി
23നുവീഡിടോടൊൺഫറൻസ്ടൊൾവഴി
എകസുികയുുടുുീവുകമുുിറുുിടോഗംടചരുനമനുുും
ഒടടുുബറിൽനേകുുുനുുേി20ടോകകപുുിനുുു
ഭാവിചർചുുയുനേഭാഗമാകുനമനുുുംഐസിസി
ചീഫുഎകസുികയുുടുുീവുമനുസാഹുുിഅറിയിചുുു.
.

േി-20ടോകകപു്ുഉൾനപുുനേയുളുുഐസി

സിഇവനുുുുകളുമായിബനുുനപുുടു്ു,ഓസ്ടരുേലിയ
ൻസർകുുാർഉൾനപുുനേയുളുുവിദഗധുരുനേയംു
അധികാരികളുനേയംുഉപടദശംഞങുുൾടത
ടംു.ഞങുുളുനേമതുുരങുുളുനേനേതുുിപുു്സം
ബനുുിചു്ുഉതുുരവാദിതുുപരമായതീരുമാനങുു
ൾഎടുകുുാൻകഴിയുനമനുു്വിശവുസികുുുനുുു
നവനുുുംസാഹ്നിപറഞുുു.
പകർചുുവയുാധികാരണംരകുികുുറുു്മതുുരങുു

ൾഉൾനപുുനേയുളുുഎലുുാകായികരപുവർതുുന
ങുുളംുമാറുുിവചുുിടുുുണുു്,കുോനതഓസ്ടരുേലിയ
യിൽനേകുുുനുുേി20 ടോകകപുുിനനസംബ
നുുിചുുിേടതുുളംസവുാഭാവികമായംുടോദയുചി
ഹുുമാണ.ുടോകകപു്ുഒടടുുബർ18മുതൽനവം
ബർ15വനരയാണുതീരുമാനിചുുിരികുുുനുുത.ു
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നയ്്ഡലഹി:വോെിഡ്െയ്ാരനവത്്ത്ട
ര്്ന്്്റോെവമമ്്ാടം്അന്ഭെിക്്്ന്്െട്
ത്്സാമ്്ത്്ിെപര്തിസന്്ിഗള്്ഫ്രാജയ്
ങ്്വളയം്രിടിമ്റ്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.റോകഡ്ൗ
ണ്്നിലനില്്ക്്്ന്്തിനാല്് െയ്ാെസായ
റമഖലയില്്െലിയസത്ംഭനാെസ്്യാണ്
നിലനില്്ക്്്ന്്ത.്

മലയാളിെള്്ഉള്്പ്്വടനിരെധിപര്
ൊസിെള്്വോഴില്്നഷ്്വപ്്റട്്ക്്്റോവയ
ന്്ആശങ്്യിലാണ്ഗള്്ഫ്രാജയ്ങ്്ളില്്െ
ഴിയ്ന്്ത.്വോെിഡിന്രിന്്ാവലഗള്്ഫ്
രാജയ്ങ്്ളില്്െന്്സാമ്്ത്്ിെതെര്്ച്്യ്
ണ്്ാക്വമന്്്അന്്ാരാഷ്പട്നാണയനിധി
യ്വട(ഐഎംഎഫ)്േിറപ്്ര്്ട്്്ംപ്േത്്്
െര്െയാണ.്

വോറോണബെേസ്െയ്ാരനത്്ിന്രി
ന്്ാവലഗള്്ഫ്റമഖലയിലം്രശ്്ിറമഷയ്ന്്
രാജയ്ങ്്ളിലം്സാമ്്ത്്ിെതെര്്ച്്അന്
ഭെവപ്്ട്വമന്്്ംസമ്്ദ്െയ്െസ്്ഈ െ
ര്്ഷം3.3ശതമാനമായിച്ര്ങ്്്വമന്്്മാ
ണ്ഐഎംഎഫിവന്്്മ്ന്്േിയിപ്്്. 40െ
ര്്ഷവത്്ഏറ്്വം്െലിയഇടിൊയിരിക്്്ം
റമഖലറനരിടാന്്റോവ്ന്്ത.്എണ്്യ്വട

െിലയിടിവ്ക്ടിയാക്റ്പ്ള്്അേബ്രാ
ജയ്ങ്്ളം്ഇോനം്ഉള്്വപ്്ട്ന്്പര്റദശത്്്
1978ന്റശഷംഉണ്്ാക്ന്്ഏറ്്വം്റോശം

സാമ്്ത്്ിെപര്െടനമായിരിക്്്ംറനരിറട
ണ്്ിെരിെ.ഒവരക,്ഒവരക്ഇതരരാജയ്ങ്്
ള്്എണ്്ഉതര്ാദനംവെട്്ിക്്്േച്്ത്2019ല്്

0.3ശതമാനംെളര്്ച്്ബെെരിച്്സൗദിയ്
വടനിലെിവലൊണിജയ്സാഹെരയ്ങ്്വള
ക്ട്തല്് പര്തിക്ലമായി ബാധിക്്്വമ
ന്്്ം ഐഎംഎഫിവന്്് േിറപ്്ര്്ട്്് ച്ണ്്ി
ക്്ാട്്്ന്്്.

രശ്്ിറമഷയ്ന്്രാജയ്ങ്്ളില്്ഇോനിവല
സമ്്ദ്െയ്സ്്2020ല്്6.0ശതമാനംച്ര്
ങ്്്വമന്്ാണ്പര്െെനം.യ്എഇയ്വടസ
മ്്ദ്െയ്െസ്്3.5ശതമാനമായം്ഗള്്ഫിവല

മ്ന്്ാമവത്്െലിയസാമ്്ത്്ിെശക്്ി
യായഖത്്േിവന്്്സമ്്ദ്െയ്െസ്്യില്്4.3
ശതമാനത്്ിവന്്് ഇടിവ്മാണ് പര്തീക്്ി
ക്്്ന്്ത.്

ക്ബെറ്്്1.1%,ഒമാന്്2.8%എന്്ിങ്്
വനയാവം്മറ്്്രാജയ്ങ്്ളിവലതെര്്ച്്.എ
ന്്ിര്ന്്ാലം്2021വന്്്ആദയ്ംമ്തല്്െര
െയേിത്ടങ്്്വമന്്േിറപ്്ര്്ട്്്ംഐഎം
എഫ്പ്േത്്്െിട്ന്്്ണ്്്.

തിര്െനന്്പ്രം:വോെിഡ്സാമ്്ത്്ി
െ വെര്ക്്ത്്ിവന രശ്്ാത്്ലത്്ില്്
ഏെറദശം 52 ശതമാനം
ഐടി െമ്്നിെള്്
ജീെനക്്ാര്വട
എണ്്ംവെട്്ി
ക്്്േയ്
റക്്ണ്്ിെ
ര്വമന്്്
റെരള
ത്്ിവല
ഐടി െ
മ്്നിെള്
വടക്ട്്ായമ്
യായ ജിവടക്
(പര്്പ്്് ഒഫ് വടക്
റോളജിെമ്്നീസ)്മ്ഖയ്
മപന്്്ിരിണോയിെിജയന്നല്്െിയെ
ത്്ില്്െയ്ക്്മാക്്ി.

300െമ്്നിെള്്അംഗങ്്ളായജിവടക്
നടത്്ിയസര്്റെയില്്രവങ്്ട്ത്്200െ
മ്്നിെളില്്75ശതമാനവം്ഉടനടിബി
സിനസ്മാദ്്്യംപര്തീക്്ിക്്്ന്്്.ഇക്്ാര
ണത്്ാല്്സര്്ക്്ാര്്ഐടിരാര്്ക്്്െളി

ല്്അട്ത്്6മാസറത്്ക്്്
ള്്ൊടെഒഴിൊക്്ിനല്്െ
ണവമന്്്ള്്പ്്വടആെശയ്

ങ്്ളാണ്നിറെദന
മായി മ്ഖയ്മ

പന്്്ിക്്്ജിവട
ക്സമര്്പ്്ി
ച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
അട്ത്്
12മാസം
ഐടിെയ്
െസായ

ത്്ിന് നി
ര്്ണായെമാ

വണന്്്ം നിറെദ
നംച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്. പര്

തിസന്്ിയിലാക്ന്്ഐടി
െയ്െസായത്്ിന് രിന്്്ണ
റയക്ന്് നിര്്റദശങ്്ള്്
ഐടിരാര്്ക്സ്സിഇഒരി.
എം.ശശിസര്്ക്്ാരിന്സമ
ര്്പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇതില്്ഉടന്്തീ
ര്മാനമ്ണ്്ാറയക്്്ം.

ആതളക്റയക്്്ാന്്ഐടികമ്്നികള്്

ഗള്്ഫ്നേരിടാനൊര്ങ്്്ന്്ത്
വൻസാമ്്ത്്ികഇടിവ്

വയ്വസായമേഖലയില്്വലിയ
സത്ംഭനാവസ്്യാണ്നിലനില്്ക്്്ന്്ത.്
േലയാളികള്്ഉള്്പ്്ടെനിരവധിപര്വാസികള്്

ടൊഴില്്നഷ്്ടപ്്മട്്ക്്്മോടയന്്ആശങ്്യിലാണ്
ഗള്്ഫ്രാജയ്ങ്്ളില്്കഴിയ്ന്്ത്

ഐടികമ്്നികള്തടആവരയ്ങ്്ള്്
ഐേിപാര്്ക്്്കളിലലൈാേകയില്ണ്്ാക്ന്്
5ശതമാേംൈാര്്ഷികൈര്്ധേഒഴിൈാക്്്ക.
ആറ്മാസഡത്്ക്്്വൈദയ്്തി
ഉപഡോഗത്്ില്്സബ്സിേി
സര്്ക്്ാര്്പദ്്തികള്്ഏലറ്്ട്ത്്്
ലെയ്്ാന്ള്്േിബന്്േകളില്്ഇളവ.്
പ്ര്്ത്്ിയായലഫ്പാജകറ്്്്കള്ലേക്േിശിക
ഉേന്്േല്്ക്ക.
എല്്ാത്്രംൈായപ്കള്്ക്്്ംമ്ന്്്മാസലത്്
ലൊേഡട്്േിയം.പലിശയം്ഒഴിൈാക്്ണം.
ഫപ്തിസന്്ിഘട്്ംതരണംലെയ്്ാന്്
ലൊഴില്്േയംേേപ്്ാക്്്ന്്തില്്
അന്ഭാൈപ്ര്്ണമായസമീപേം
ശമ്്ളലച്്ലൈിന്സര്്ക്്ാര്്സബ്സിേി

ത്ശ്ര:അക്്യപത്ിതീയ ദിനത്്ി
ല്് സവ്ര്്ണസര്ര്്ശം സവ്ന്്മാക്്്
ന്്തിനായി റഗാള്്ഡ്ഓണര്്ഷിപ്്്
സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്മായിെലയ്ാണ്്ജവ്റല്്
ഴസ്.്ഇത്പര്ൊരംഅക്്യപത്ിതീയ
ദിനത്്ിറലാഅതിന്മ്റമ്ാ്െലയ്ാ
ണ്്ജവ്റല്്ഴസ്ിവന്്്വെബബ്സറ്്ില്
വട(https://at.kalyanjewellers.net/goc)
ഉരറഭാക്്ാക്്ള്്ക്്് റഗാള്്ഡ് ഓ
ണര്്ഷിപ്്് സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്് സവ്ന്്മാ
ക്്ാം.ഏപര്ില്്21മ്തല്്2പഗ്ാംമ്ത
ല്്മ്െളിറലക്്്ഈസര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്
ലഭയ്മാണ.്ഇത്അക്്യപത്ിതീയദി
നത്്ില്്ഇ-വമയിലില്വടറയാൊ
ടസ്്ആപ്്ില്വടറയാഉരറഭാക്്ാവ്
നിര്്റദശിക്്്ന്്മറ്്്പ്്ാറ്്്റഫാമ്െളി
ല്വടറയാബെെളിവലത്്്ം.

റലാകഡ്ൗണിന്റശഷംറഷാറ്
മ്െള്് ത്േക്്്റമ്ാ്ള്് ഈ റഗാ
ള്്ഡ്ഓണര്്ഷിപ്്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്മാ
യിവെന്്്അതിവന്്്മ്ലയ്ത്്ില്ള്്

സവ്ര്്ണാഭരണം സവ്ന്്മാക്്ാം.
2020ഡിസംബര്്31െവരറഗാള്്ഡ്
ഓണര്്ഷിപ്്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സവ്ര്്ണ
മായി മാറ്്ിവയട്ക്്്ന്്തിന്ള്്
സൗെരയ്മ്ണ്്ാകം്. റഗാള്്ഡ് റേറ്്്
വപ്രാട്്ക്്ന്്ഓഫറ്ള്്തിനാലസവ്
ര്്ണെിലയില്ണ്്ാക്ന്്ഏറ്്ക്്്േ
ച്്ില്െള്്ഉരറഭാക്്ാെിവനബാധി
ക്്്െയിവല്്ന്് ആന്ക്ലയ്വ്മ്
ണ്്്. വെബബ്സറ്്ില്വട സര്്ട്്ിഫി
ക്്റ്്്ബ്ക്്്വെയത്ദിെസവത്്സവ്
ര്്ണെിലറയക്്ാള്് ക്ട്തലാണ്
സവ്ര്്ണമായിമാറ്്ിവയട്ക്്്ന്്ദിെ
സവത്്െിലവയങ്്ില്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്
ബ്ക്്്വെയത്ദിെസവത്്െിലന
ലെിയാല്് മതിയാകം്. മേിച്്്,ബ്
ക്്ിങ്ദിെസറത്്തിറനക്്ാള്്ക്േ
ൊണ്െിലവയങ്്ില്്അത്നലെി
യാല്്മതി.

അക്്യപത്ിതീയ ദിനത്്ില്് ഇ
താദയ്മായാണ്സവ്ര്്ണാഭരണശാല

െള്്അടഞ്്്െിടക്്്ന്്വതന്്്െ
ലയ്ാണ്്ജവ്റല്്ഴസ്്വെയര്്മാനം്മാ
വനജിങ്ഡയേകറ്്്റ്മായടി.എസ.്
െലയ്ാണരാമന്്രേഞ്്്.െലയ്ാണ്്
ജവ്റല്്ഴസ്് വെബബ്സറ്്ില്വട ഉര
റഭാക്്ാക്്ള്്ക്്് റഗാള്്ഡ് ഓണ
ര്്ഷിപ്്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സവ്ന്്മാക്്ാം.
വെബബ്സറ്്ില്്റലാഗ്ഇന്്വെയ്്്
െ,രട്്ണംവതരവ്ഞ്ട്ക്്്െ,സ
ര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സവ്ന്്മാക്്്െ.െലയ്ാണ
ആെശയ്ങ്്ള്്ക്്ായിഅക്്യ പത്ി
തീയദിനത്്ില്്സവ്ര്്ണംൊങ്്ാന്്
നിശ്്യിച്്ിര്ന്്െര്്ക്്്ംെലയ്ാണ്്
ജവ്റല്്ഴസ്ിവന്്്റഗാള്്ഡ്ഓണര്്ഷി
പ്്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്അന്പഗ്ഹമാകം്.

ഉരറഭാക്്ാക്്ള്്ക്്് വപ്െഡിറ്്്
ൊര്്ഡ് ഉരറയാഗിക്്്റമ്ാ്ള്് അ
ധിെആന്ക്ലയ്ങ്്ള്് ലഭിക്്്ന്്
തിനായി െിെിധ ബാങ്്്െള്മായി
െലയ്ാണ്്ജവ്റല്്ഴസ്്ബെറൊര്്ത്്ി
ട്്്മ്ണ്്്.

അക്്യശത്ിതീയയക്്്്ലൈാള്്ഡ്ഓണര്്ഷിപ്്്
സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്മായികലയ്ാണ്്ജവ്ലല്്ഴസ്്

ലോദത്റജ്ഇന്്്ീരിലോ
ലോസച്ര്്ഗൈഡ്

വോച്്ി: പര്മ്ഖ ഫര്്ണീച്്ര്്
വൊലയ്്ഷന്്സ് പബ്ാന്്ഡായ
റോദവ്േജ്ഇന്്്ീരിറോെീട്്ില്്
നിന്്് റോലിവെയ്്്ന്്െര്്ക്്്
ശരിയായപെ്മവം്ശരീരസ്്ാ
നവം്സവ്ീെരിക്്്ന്്തിന്ള്്
ന്റ്ങ്്്െള്് രങ്്ിട്ന്് എ
കസ്്ക്്്സീവ്ബഗഡ്പ്േത്്ി
േക്്ി.റോം-ഓഫിസ്സജ്്ീെ
രണത്്ില്് റോലിവെയ്്്റ്പ്
ഴ്ള്് വെല്്്െിളിെളം് അതി
ന്ള്്രരിഹാരങ്്ളം്ബഗഡി
ല്്പര്തിരാദിക്്്ന്്്ണ്്്.

സ്ഖമായിപര്െര്്ത്്ിക്്്െ
യം് അനാെശയ്മായ സമ്്ര്്ദ
വം്ഒഴിൊക്്്െയം്വെയ്്്ന്്
തില്വട വപ്രാഫഷണല്െവള
അെര്വട ൊരയ്ക്്തമയം് ഉ
തര്ാദനക്്മതയം്വമച്്വപ്്ട്
ത്്ാന്്റോദവ്േജ്ഇന്്്ീരിറോ
പ്േത്്ിേക്്ിയബഗഡ്സഹാ
യിക്്്ം. ദീര്്ഘറനരം റോലി
വെയ്്്റപ്്ള്്െിപശ്മറെളെള്്
എട്റക്്ണ്്തിവന്്്പര്ാധാനയ്ം,
സ്രക്്ിതമായ രീതിയില്ള്്
ലാപറ്ൊപ്ഉരറോഗംത്ടങ്്ി
യ ൊരയ്ങ്്വളക്്്േിവച്്ല്്ാം
ബഗഡില്് െിശദീെരിക്്്ന്്്
ണ്്്.

വോച്്ി:ആദായനിക്തിേിറട്്ണ്്ഫയല്്
വെയ്്്ന്്തിന്ള്് പ്തിയ ഐടിആര്്
റോംറെപദ്്്പര്തയ്ക്്നിക്തിറോര്്ഡ്
ഈമാസംഅെസാനംപ്േത്്ിേക്്്വമ
ന്്്ൊര്്ത്്ാക്േിപ്്ില്്അേിയിച്്്.വോെി
ഡ്െയ്ാരനവത്്ത്്്ടര്്ന്്്രലനിറക്്ര
ങ്്ള്്ക്്്ംജ്ണ്്30െവരൊലാെധിനീട്്ി
നല്്െിയിര്ന്്്.അെക്ടിഉള്്വപ്്ട്ത്്്
ന്്േിറട്്ണ്്റോമ്െളാണ്പ്േത്്ിേക്്്
െ.

2019-20സാമ്്ത്്ിെെര്്ഷവത്് േിറട്്
ണ്്ഫയല്്വെയ്്്ന്്തിന്ഐടിആര്്1(സ
ഹജ)്,ഐടിആര്്4(സ്ഗം)എന്്ിെജന്െ

രിയില്്തവന്്പ്േത്്ിേക്്ിയിര്ന്്്.എ
ന്്ാല്് ഇതിന് റശഷമാണ് വോറോണ
ബെേസ്ബാധസ്്ിരീെരിച്്തം്സാമ്്
ത്്ിെെയ്തിയാനവം്പ്തിയമാറ്്ങ്്ളം്
തീയതിനീട്്ലം്െന്്ത.്

80സി(എല്്ഐസി,രിരിരി,എന്്എ
സ്സി),80ഡി(വമഡിവല്്യിം),80ജി(സം
ഭാെനെള്്)എന്്ിെജ്ണ്്30െവരയാ
ണ്നീട്്ിയിട്്്ള്്ത.്െയ്ാരിറ്്ല്്വഗയിന്്ടാ
ക്സിന്വസക്്ന്്54,54ജിബിഎന്്ിെ
പര്ൊരമ്ള്്ഇളവ്െള്്ക്്്ംൊലാെധി
നീട്്ി.ഇെവയല്്ാംഉള്്വപ്്ട്ത്്ിയറോമാ
കം്ഏപര്ില്്അെസാനംഇേങ്്്െ.

പ്തിയഐടിആര്്ലോംഏശപ്ിൽ്്അവസാനം

ത്ശ്ര്്: വോെിഡ് മഹാമാരി
വക്്തിവരറരാരാടിറലാെപശ്
ദ്് രിടിച്്് രറ്്ിയ റെരളത്്ി
വലനഴസ്്മാവരആദരിക്്്ന്്
തിന്റെണ്്ി എല്്ാ െര്്ഷവം്
സംസ്്ാനവത്്ഒര്മിെച്്ന
ഴസ്ിന്റടാംയാസ്അൊര്്ഡ്
ഒര്ലക്്ംര്ര.

ത്ശ്രിവല റടാംയാസ് രര
സയ് ഏജന്്സി ഉടമ റതാമസ്
രാെേട്്ിയ്വടമാതാവ്പട്ീസഇ
റന്്ഷയ്സിവന്്്സമ്രണയക്്്ാ
യി ഏര്്വപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്താ
ണ്ഈപ്രസെ്ാരം.എല്്ാെ
ര്്ഷവം്ഫറ്ളാേന്്സ്ബനറ്്ിം
റഗലിവന്്് െരമദിനമായ ഓഗ
സ്്്്് 13ന് ആയിരിക്്്ംഅൊ
ര്്ഡ്ദാനം.

മികച്്നഴസ്ിന്
ലടാംയാസ്അവാര്്ഡ്

ഒര്ലക്്ംര്പ

വോച്്ി:വെറ്സംരംഭങ്്ളിവലജീെനക്്ാ
രം്വോഴില്ടമെളം്അടയറ്ക്്ണ്്പര്തി
മാസ രിഎഫ് െിഹിതം മ്ന്്് മാസം ന
ല്്ൊന്ള്്റെപദ്്്സര്്ക്്ാര്്രദ്്തിെിപ്
ലമാക്്്വമന്്്സ്െന. ക്ട്തല്് എംഎ
സഎ്ംഇ ഉടമെള്്ക്്്ം വോഴിലാളിെ
ള്്ക്്്ംഇതിവന്്്പര്റോജനംലഭയ്മാക്്ാന്
തക്ന്്െിപ്ലീെരണത്്ിനാണ്സര്്ക്്ാ
ര്്തയാവേട്ക്്്ന്്വതന്്്ംഇത്സംബന്്ി
ച്് പര്ഖയ്ാരനംഅട്ത്്സാമ്്ത്്ിെരാ
വക്്ജിവന്്്ഭാഗമാറയക്്്വമന്്്ംഉന്്തസ
ര്്ക്്ാര്്ഉറദ്ോഗസ്്ര്്രേഞ്്്.

ന്േില്്താവഴജീെനക്്ാര്ള്്തം്അതി
ല്്90ശതമാനംറരര്്ക്്്ം15,000ര്രറോ
അതില്് താവഴറോ ശമ്്ളമ്ള്്ത്മായ
സ്്ാരനങ്്ള്്ക്്ാണ്ഈആന്ക്ലയ്ംപര്
ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്ത.് 12ശതമാനംെീതമാണ്
ജീെനക്്ാര്വടയം് വോഴില്ടമയ്വടയം്
രിഎഫ്െിഹിതം.അതായത,്15,000ര്ര
ശമ്്ളമ്ള്് ജീെനക്്ാരന് പര്തിമാസം
1800ര്രെീതംക്ട്തല്്ലഭിക്്്ം.മ്ന്്്
മാസംവോണ്്്5400ര്രയാണ്അെര്വട
ബെെളിറലക്്്എത്്്ന്്ത.് വോഴില്ടമ
യക്്്്ംഏതാണ്്് ഇപത് തവന്് റനട്്ം ലഭി
ക്്്ം.

റോകഡ്ൗണ്്ഏറ്്വം്ര്ക്്മായിബാ
ധിച്്എംഎസഎ്ംഇെള്്ക്്്ആശവ്ാസംന
ല്്ക്െവയന്് ലക്്്യറ്ത്വടയായിര്ന്്്
സര്്ക്്ാര്്ഈരദ്്തിആെിഷ്െരിച്്ത.്ര
ദ്്തിയ്വടെിപ്ലീെരണത്്ിനായിഅടി
സ്്ാനതലെിലയിര്ത്്ല്്നടത്്ാനം്ഉ
ന്്തനയര്രീെരണെിദഗധ്ര്വടമ്മ്്ാ
വെസമര്്പ്്ിക്്ാന്്െഴിയ്ന്്ഒര്േിറപ്്ര്്ട്്്
തയാോക്്ാനം്വോഴില്്മപന്്്ാലയംഇരി
എഫഒ്റോട് രിന്്ീട്ആെശയ്വപ്്ട്്ിര്ന്്്.
രിഎഫ്െിഹിതംമ്ന്്്മാസംനല്്ൊന്
ള്്റെപദ്്്സര്്ക്്ാര്്രദ്്തിവോഴില്്വെട്്ി
ക്്്േവ്തടയാനം്െിരണിയിവലരണലഭയ്
തഉയരാനം്സഹായിക്്്വമന്്്1.7ലക്്ം
റോടിരാവക്്ജിവന്്്ഭാഗമായിഇക്്ാരയ്ം
പര്ഖയ്ാരിക്്റെമാര്്ച്്്26ന്ധനൊരയ്മപന്്്ി
നിര്്മലസീതാരാമന്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്ന്്്.

ആവെ4,800റോടിര്രഇതിനായിെണ
ക്്ാക്്ിയിര്ന്്്.എംറല്്യീസ്വപ്ോെിഡ
ന്്്്ഫണ്്്ഓര്്ഗബനറസഷന്ആറ്റോടിെ
രിക്്ാരാണ്ള്്ത.്15,000ര്രയക്്്്റമല്്
ശമ്്ളംൊങ്്്ന്്െരാവണന്്തിനാല്്ഭ്രി
ഭാഗംറരരം്ഇതിവന്്്ഗ്ണറോക്്ാക്്ളാ
െില്്.

നിലെിവലനിരറദശത്്ിവല100വോഴി
ലാളിെവളന്്രരിധിയില്്ഇളവ്െര്ത്്ാ
നം് 90% വോഴിലാളിെള്് പര്തിമാസം
15,000ര്രയില്്താവഴശമ്്ളംലഭിക്്്ന്്
െരായിരിക്്ണവമന്്െയ്െസ്്എട്ത്്്െ
ളയാന്മാണ്ആറോെന.എംഎസഎ്ംഇ
റമഖലയക്്്ായിരിക്്്ംപര്ധാനമായം്ഇതി
വന്്്ഗ്ണംലഭിക്്്െ.രിഎഫ്സംഭാെന
വോഴിലാളിയ്വടഅടിസ്്ാനശമ്്ളത്്ി
വന്്്24%ആണ.്അതില്്12%ജീെനക്്ാര
നില്്നിന്്്ംബാക്്ിവോഴില്ടമയില്്നി
ന്്്ംഈടാക്്്ന്്്.

വോറോണക്്ാലത്്്അടിയന്്രസാഹ
െരയ്ംറനരിടാന്്എംറല്്യീസ്വപ്ോെിഡ
ന്്്്ഫണ്്്നിറക്്രംരിന്്െലിക്്ാന്്അെ
സരംനല്്െിയത്ലക്്ക്്ണക്്ിന്ജീെന
ക്്ാര്്ക്്്ആശവ്ാസമായിര്ന്്്.മ്ന്്്മാസ
വത്്ശമ്്ളത്്ിന്ത്ലയ്മായത്െറോരി
എഫില്ള്്ത്െയ്വട75ശതമാനറോ,ഏ
താണ്ക്േവ്അതാണ്രിന്്െലിക്്ാനാക്
െ.ഇതന്സരിച്്്മാസം25,000ര്രശമ്്ള
മ്ള്്യാളിന്75,000ര്രെവരരിന്്െലി
ക്്ാം.നിലെില്്ഭെനനിര്്മാണം,െിൊഹം
ത്ടങ്്ിയഅടിന്്രആെശയ്ങ്്ള്്റക്്രി
എഫ്ത്െരിന്്െലിക്്ാന്്അന്െദിച്്ിര്
ന്്്ള്്്.

പിഎഫ്വിഹിതംഅടയക്്്ാന്ള്്പദ്്തി
ലകശദ്്്ംവിപ്ലമാക്്്ം

ഇന്്ഡിലോ,വിസത്ാര
ബ്ക്്ിങ്നിര്്ത്്ി

വോച്്ി:വമയ്31െവരടിക്്റ്്്ബ്ക്്ിങ്നിര്്ത്്ിെച്്തായിഇന്്ഡിറോഎയര്്ബലനസം്
െിസത്ാരയം്അേിയിച്്്.റോകഡ്ൗണ്്രശ്്ാത്്ലത്്ില്്സര്്െീസ്െള്്പ്നരാരംഭി
ക്്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാനവമട്ത്്തിന്റശഷംമാപത്റമെിമാനെമ്്നിെ
ള്്ബ്ക്്ിങ്ആരംഭിക്്ാന്്രാട്ള്്്വെന്്്റെപദ്്്റെ്ോമയാനമപന്്്ിഹര്്ദീപ്സിംഗ്പ്രി
നിരറദശിച്്തിവനത്ടര്്ന്്്എയര്്ഇന്്്യബ്ക്്ിങ്നിര്്ത്്ിെച്്തിന്രിന്്ാവലയാണിത.്

വതരവഞ്്ട്ത്്ആഭയ്ന്്ര,രാജയ്ാന്്രസര്്െീസ്െള്്പ്നരാരംഭിക്്്വമന്്്അേിയിച്്
റോവൊപ്്ംഎയര്്ഇന്്്യശനിയാഴെ്ബ്ക്്ിങ്പ്നരാരംഭിക്്ാന്്നടരടിവയട്വത്്ങ്്ിലം്
റെ്ോമയാനമപന്്്ായത്്ിവന്്്നിരറദശംെന്്യ്ടന്്തീര്മാനംമാറ്്്െയായിര്ന്്്.വമയ്4
മ്തല്്വതരവ്ഞ്ട്ത്്ആഭയ്ന്്രെിമാനങ്്ളിലം്ജ്ണ്്1മ്തല്്വതരവ്ഞ്ട്ത്്അ
ന്്ാരാഷ്പട്െിമാനങ്്ളിലം്ബ്ക്്ിങ്ആരംഭിച്്തായാണ്എയര്്ഇന്്്യആദയ്ംഅേിയിച്്
ത.്

എല്്ാബ്ക്്ിങ്െളം്നിര്്ത്്ിെച്്്വെന്്്ം ടിക്്റ്്്ബ്ക്്് വെയത്എല്്ായാപത്ക്്ാ
ര്്ക്്്ംേദ്്ാക്്ിയടിക്്റ്്ിവന്്്ത്െവപ്െഡിറ്്്ൌച്്ോയിലഭിക്്്വമന്്്ംഎയര്്ഇന്്്യഇന്്
വലെയ്ക്്മാക്്ി.ഏപര്ില്്3ന്റോകഡ്ൗണിവന്്്ആദയ്ഘട്്ത്്ില്്എയര്്ഇന്്്യഏപര്ില്്
30െവരആഭയ്ന്്ര,അന്്ര്്റദശീയെിമാനസര്്െീസ്െള്വടബ്ക്്ിങ്നിര്്ത്്ിയതായി
അേിയിച്്ിര്ന്്്.ബ്ക്്ിങ്നടത്്ിയമ്ഴ്െന്്യാപത്ക്്ാര്്ക്്്ംമ്ഴ്െന്്േീഫണ്്്ംനല്്െ
ണവമന്്്സിെില്്ഏെിറയഷന്്മപന്്്ാലയംനിരറദശംനല്്െിയിര്ന്്്.റോകഡ്ൗണ്്ൊ
ലയളെില്്ൊര്്റോഫബ്ളറ്്്െളം്ഏെിറയഷന്്േഗ്റലറ്്ര്്ഡിജിസിഎഅംഗീെരിച്്പര്
റത്യെഫ്ബളറ്്്െളം്മാപത്റമഅന്െദിച്്ിട്്്ള്്്.

ലലബര്്തവൽ്്തഫയര്്ഫണ്്്ലോര്്ഡ്
തൊഴിലാളികള്്ക്്്30.42ലോടിര്പയ്തടധനസഹായം
നയ്്ഡലഹി: റലബര്് വെ
ല്്വഫയര്്ഫണ്്്റോര്്ഡ്
വോഴിലാളിെള്്ക്്്30.42
റോടിര്രയ്വടധനസ
ഹായം. റോര്്ഡിവന്്് ര
രിധിയില്് െര്ന്്തം്
വോെിഡ് പര്തിറോധ
ത്്ിവന്്് ഭാഗമായി റോ
കഡ്ൗണിവന ത്ടര്്ന്്്
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്് വെറ്െി
ട/െന്്െിട ഫാകറ്്്േി
വോഴിലാളിെള്്,സഹ
െരണ ആശ്രപത്ിയി
വലജീെനക്്ാര്്മറ്്്സഹ
െരണസ്്ാരനങ്്ളിവലവോഴിലാളിെ
ള്്, റോട്്ങ്്ളില്്സര്്ക്്ാര്് പര്ഖയ്ാരിച്്
ആന്ക്ലയ്ങ്്ള്്ലഭിക്്ാത്്വോഴിലാ
ളിെള്്ഉള്്വപ്്വട3,04,226വോഴിലാളിെ
ള്്ക്്ാണ്1000/ര്രെീതംധനസഹായം

അന്െദിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്30,42,26,000/
ര്രഅന്െദിച്്്സര്്ക്്ാര്്ഉത്്രൊയി
ട്്്ണ്്്.

ആന്ക്ലയ്ംലഭിക്്്ന്്തിനായിവോ
ഴിലാളിെള്വടറരര്െിെരങ്്ള്്,ആധാര്്

നമ്്ര്്,ബാങ്്്അക്്ൗണ്്് െിെര
ങ്്ള്്എന്്ിെഅതത്സ്്ാരന
ങ്്ള്് റലബര്് വെല്്വഫയര്്ഫ
ണ്്്റോര്്ഡിവന്്്വെബബ്സ
റ്്ായwww.labourwelfarefund.in
യില്്അപ്റോഡ്വെയ്്്ന്്തി
ന്ളളസൗെരയ്ംഉടന്്ലഭയ്മാ
ക്്്വമന്്്റലബര്്വെല്്വഫയര്്
ഫണ്്്െമ്്ീഷണര്്അേിയിച്്്.
ക്ട്തല്് െിെരങ്്ള്്ക്്്
04712463769എന്്നമ്്േില
ബന്്വപ്്ട്െ.

വോെിഡ-്19വന്്് ഭാഗമാ
യിആന്ക്ലയ്ംലഭിച്്ിട്്്ള്്വോഴി

ലാളിെള്് സര്്ക്്ാര്് വോത്റമഖലയില്്
മാസറെതനംലഭിച്്ിട്്്ള്്െര്്,മറ്്്സാമ്
ഹയ്സ്രക്്ാ വരന്്ഷന്് ലഭിച്്ിട്്്ള്്െര്്
എന്്ിെര്്ക്്്ഈആന്ക്ലയ്ംലഭിക്്്ന്്
തിന്അര്്ഹതഉണ്്ായിരിക്്്ന്്തല്്.

മം്ബബ:രാജയ്വത്്ലിസ്്്്ഡ്െമ്്നിെള്വടഫലങ്്ളം്
റോകഡ്ൗണില്്ക്ട്ങ്്ിയിരിക്്്ന്്്.മാര്്ച്്്അെസാ
നത്്ില്്രാജയ്ംമ്ഴ്െന്്സമ്്്ര്്ണഅടച്്്പ്ട്്ല്്പര്
ഖയ്ാരിച്്റോവടെമ്്നിെള്വടഫിനാന്്ഷയ്ല്്േിസള്്ട്്്
തയാോക്്്ന്്റോലിെളം്തടസവപ്്ട്്്.

റോംവബററ്്്്ക്്്എക്സ്റെഞ്്ില്്ലിസ്്്്്വെയത്ി
രിക്്്ന്്3,947സജീെെമ്്നിെളില്്വെറം്41എണ്്ം
മാപത്മാണ്ഏപര്ില്്19വലെിെരപര്ൊരംൊര്്ഷിെഫ
ലങ്്ള്്പര്ഖയ്ാരിക്്്ന്്തിയതിപര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ള്്്.െി
റപ്ോ,ടിസിഎസ,്എച്്്ഡിഎഫ്സിബാങ്്്എന്്ീമ്ന്്്െ
മ്്നിെള്് മാപത്മാണ് റപ്ോഫിറ്്്ആന്്ഡ് റോസ്അ
ക്്ൗണ്്്സ്േിറപ്്ര്്ട്്്വെയത്ിരിക്്്ന്്ത.്രാജയ്വത്്ഏ
റ്്വം്െലിയറോര്്പ്്റേറ്്ായേിലയന്്സ്ഇന്്ഡസപ്ട്ീ
സം്ഇതെവരേിസള്്ട്്് പര്ഖയ്ാരിക്്്ന്്തിയതിപ്േ
ത്്്െിട്്ിട്്ില്്.

റോകഡ്ൗണിവന ത്ടര്്ന്്് െമ്്നിെള്്വ്ക്ന്്്ം
ഔരൊരിെമായറോര്്ഡ്മീറ്്ിങ്നടത്്ാന്്സാധിക്്്
ന്്ില്്.ഇതാണ്േിസള്്ട്്്െള്്ബെക്ന്്തിവന്്്ഒര്ൊ
രണം.മാന്ഫാകച്്്േിങ്രംഗവത്്െമ്്നിെള്്ക്്്ൊ
ര്്ഷിെെണക്്്െള്്അന്്ിമമായിഎട്ക്്ാന്്രറ്്ാത്്
സാഹെരയ്മാണ്ള്്ത.്2019–2020സാമ്്ത്്ിെെര്്ഷ
വത്്യം്അെസാനരാദത്്ിവലയം്ഫലങ്്ളാണ്ഇ
ത്െവരപ്േവപ്്ട്െിക്്ാന്്സാധിക്്ാത്്ത.്

ലോക്്്ഡൗണ്്:
സാമ്്ത്്ികഫലങ്്ള്്
പ്റത്്്വിടാനാകാതതകമ്്നികള്്

വിപണിയിൽ
സമ്്ിശര്ശപ്തികരണം
മം്ബബ:ഇന്്്യന്്ഓഹരിെി
രണിയില്് ഇന്്് ദ്ശയ്മായത്
സമ്്ിപശ്പര്തിെരണം. വസ
ന്്വസക്സ് 59.28 റോയിന്്്ി
വന്്് റനരിയ റനട്്റ്ത്വട
31648.00ലം്നിഫറ്്്ി4.90റോ
യിന്്്്നഷ്്റത്്വട9261.85ല്
മാണ്റല്്സ്വെയത്ത.്

വസക്്റ്െള്്രരിറോധിച്്ാ
ല്്നിഫറ്്്ിബാങ്്്സ്െിെ0.77
ശതമാനത്്ിവന്്് ഇടിവ്ണ്്ാ
ക്്ി.നിഫറ്്്ിഐടിസ്െിെയി
ല്് 1.57ശതമാനത്്ിവന്്് ഉയ
ര്്ച്്യ്ണ്്ായി. നിഫറ്്്ി ഓവട്്
സ്െിെെളം് താഴെ്ിലായിര്
ന്്്.

െിനിമയനിരക്്്

SENSEX:31,648.00(+59.28)
NIFTY: 9,261.85(-4.90)

ഡോളര്് 76.60
യ്ഡോ 83.16
പൗണ്്് 95.29
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 79.06
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.82
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 48.78
കഡേേിയന്് 54.36
ബഹേിന്്ദിോര്് 202.43
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 245.63
ഒമാേിേിയാല്് 198.36
സൗദിേിയാല്് 20.38
യ്എഇദിര്്ഹം 20.83
ഖത്്ര്് 20.86

സവ്ർണം 
33,200

വെളിവച്്ണ്്:മില്്ിങ് 17,400
വെളിവച്്ണ്് 16,000
വൊപര് 10,710-11,500
രിണ്്ാക്്്എകസ്വ്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്റോട്്േി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്30,900
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,900
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 32,900
ച്ക്്്മീഡിയം 26,500
ച്ക്്്വബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
റസലം-ഈറോഡ്7200-7700
ൊഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 11,500-12,000
വെറ്രയര്് 11,500-13,000
െടല 5500-6500

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
രച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്വതാണ്്ന്്(െിറലാ)150-175
ജാതിക്്വതാണ്്ില്്ാത്്ത്(െിറലാ)

350-380
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്െപ്്്(െിറലാ)

800-850
പഗ്ാമ്്്(െിറലാ) 550

േബര്്ആര്്എസ്എസ്5റപ്ഗഡ്ഇല്്
േബര്്ആര്്എസ്എസ്4റപ്ഗഡ്ഇല്്
ഒട്്്രാല്് ഇല്്
ലാറ്്കസ്് ഇല്്

സവ്ര്്ണം 33,200
രാംഓയില്് 8350
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ലോചൂൂി: ബോർൂൂപൂൂബറഷനൂൂ പരി
ധിയിൽൂൂ ലവളൂൂലൂകൂലൂടൂഴിവാ
കൂൂാനൂൂഅടിയതൂൂരമായിഅറൂൂ
കൂറൂൂപൂൂണികൾൂൂപൂർൂൂതൂൂിയാകൂൂ
ണലമനൂൂ്മനതൂൂൂിവി.എസ്സൂനി
ൽൂൂകൂമാർൂൂ.
ലവളൂൂലൂകൂടൂൂൂ സംബനൂൂിചൂൂ്

ലോചൂൂി ബോർൂൂപൂൂബറഷനൂൂ പരി
ധിയിലലജനനൂപതിനിധികളൂം
ബമയറൂം ഉബൂദോഗസൂൂരൂമായി
നടതൂൂിയചർൂൂചൂൂയിലാണൂഅടി
യതൂൂരമായിബോലികൾൂൂആരം
ഭികൂൂാനൂൂ മനൂതൂൂി നിർൂൂബദശം ന
ൽൂൂകിയതൂ. ലോചൂൂി ബോർൂൂപൂൂബറ
ഷനിൽൂൂ 24നൂ ബശഷവൂം ബോ
കൂൂ്ഡൗണൂൂതൂടരൂനൂൂതിനാൽൂൂ

ബോലികൾൂൂആരംഭികൂൂാനായി
നൂപബൂതയകഅനൂവാദംസംസൂൂാ
നസർൂൂകൂൂാരിൽൂൂനിനൂൂ്സവൂീകരി
കൂൂാനൂളൂൂ നടപടികൾൂൂസൂവീക
രിചൂൂൂവരികയാണൂ.
എംജി ബോഡൂ, പനമൂൂിളൂൂി

നഗർൂൂ,കലൂർൂൂ,തൂടങൂൂിയബമഖ
ലകളിലലലവളൂൂലൂകൂടൂൂിനൂപരി
ഹാരം കാണാനായി ലോചൂൂി
ലമലനൂോ,പിഡബൂൂയൂൂഡി,സമ്ാർൂൂടൂ
സിറൂൂി ബൂനൊജകൂറൂൂ്തൂടങൂൂിയവ
രൂമായി ചർൂൂചൂൂ നടതൂൂാനൂം
ബോഗതൂൂിൽൂൂതീരൂമാനമായി.
ഓപൂൂബറഷനബൂനബകൂൂ്നൂരൂപ

ദൂൂതിയൂംബോർൂൂപൂൂബറഷലൂനൂൂവാ
ർൂൂഷിക അറൂൂകൂറൂൂപൂൂണികളൂം

സംയൂകൂൂമായിനടപൂൂാകൂൂാനാ
ണൂനൂശമികൂൂൂനൂൂതൂ.നഗരതൂൂിൽൂൂ
ലവളൂൂലൂകൂടൂൂൂണൂൂാവൂനൂൂബമഖല
കൾൂൂബനരലൂതൂകലൂണൂതൂൂിയി
ടൂൂൂണൂൂ്.
ഈബമഖലകളിൽൂൂശാസ്നൂതീ

യമായിപഠനംനടതൂൂിയബശ
ഷംമാനൂതബമചിലനിർൂൂമാണങൂൂ
ൾൂൂനടതൂൂാനാവൂഎനൂൂ്ജിലൂൂക
ലകൂറൂൂർഎസ്.സൂഹാസ്വൂയകൂൂ
മാകൂൂി.അതൂൂരംസൂൂലങൂൂളിൽൂൂ
താതൂകാലികമായ നൂപശൂനപരി
ഹാര നടപടികൾൂ സൂവീകരി
കൂൂൂം. ലവളൂൂലൂകൂടൂൂൂണൂൂാവൂനൂൂ
ബോടൂസ്ബൊടൂൂൂകൾൂൂ കലൂണൂ
തൂൂിആനൂപബദശങൂൂളിൽൂൂഅടി

യതൂൂര നടപടികൾൂൂ സൂവീകരി
കൂൂാനാണൂമനൂതൂൂിനിർൂൂബദശംന
ൽൂൂകിയിരികൂൂൂനൂൂത.ൂലോവിഡൂ
പശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂസാമൂഹിക
അകലംപാലിചൂൂൂംസാനികൂറൂ
കസഷനൂൂ ഉറപൂൂാകൂൂിയൂം  മാ
നൂതബമ ബോലികൾൂൂ അനൂവദി
കൂൂൂഎനൂൂമനൂതൂൂിവൂയകൂൂമാകൂൂി.
എം.എൽൂൂഎമാരായപി.ടി.ബൊ
മസ്,ടി.ലജ.വിബോദൂ,ലക.ലജ.
മാകൂസി,എം.സൂവരാജൂ, ബമയർൂൂ
സൗമിനിലജയിന,സൂൂിരസ
മിതിലചയർമാനപി.എം.ഹാ
രിസ് തൂടങൂൂിയവർൂൂ പലൂങൂടൂ
തൂൂൂ.

തൊചുുിരൊർുുപുുരറഷനിതലതവളുുതകുുടു്ു
ഒഴിവാകുുാൻുുഅടിയനുുരനടപടി

ഉ പ വാ സം 
ന ട തുുി

പളൂൂൂരൂതൂൂി: ബകരള വൂയാപാ
രിവൂയവസായിഏബോപനസ
മിതിപളൂൂൂരൂതൂൂിയൂണിറൂൂ്ഉ
പവാസ സമരം സംഘടിപൂൂി
ചൂൂൂ.ലഡപൂയൂടൂൂിബമയർലക.ആ
ർ.ബൂനപമകൂമാർ ഉദൂഘാടനം
ലചയൂതൂ.യൂണിറൂൂ്നൂപസിഡനൂൂൂ്
ലക.പി.ബദവാനനൂൂ്, ജനറൽ
ലസനൂകടൂൂറിപി.സി.സൂനിൽകൂ
മാർ, നൂടഷറർ ലക.പി.ജയിന,
വനിതാവിങൂനൂപസിഡനൂൂൂ്അ
നൂൂാബാബൂഎനൂൂിവർഉപവാ
സംഅനൂഷ്ഠിചൂൂൂ.

സൗ ജ നയു 
ചി കി തുു 

അങൂൂമാലി:ബമയൂമൂനൂൂൂവലര
യൂളൂൂ ദിവസങൂൂളിൽ നായ
ബതൂൂടൂഡികവനബോസപ്ി
റൂൂലിൽരാവിലല7മൂതൽഅ
ബോപൂൂതി,ആയൂർബവദിബോ
കൂറൂൂർമാരൂലടസൗജനൂയചികി
തൂൂ ലഭികൂൂൂം. ലടസൂൂൂൂൂകൾകൂൂ്
50ശതമാനംഇളവൂകളൂംല
ഭികൂൂൂനൂൂതാണൂ.ബോണ:
0484-2961102

മാ സക് ു 
വി ത ര ണം  

അങൂൂമാലി:ബകനൂനൂൂസർകൂൂാർ
ലൊതൂനിരതൂൂൂകളിൽ മാ
സ്കൂനിർബനൂൂമാകൂൂിയസാ
ഹചരൂയതൂൂിൽ ചമൂൂനൂൂൂർ നൂപ
ബദശലൂതൂഅറൂനൂറൂ വീടൂക
ളിബലകൂൂ് മാസ്കൂ വിതരണം
ലചയൂതൂ. രലൂണൂണൂൂം വീതം
ആയിരതൂൂി ഇരൂനൂറൂ മാ
സ്കാണൂ നഗരസഭ വാർഡൂ
കൗണസിലർസാജിബോസ
ഫൂവിതരണംലചയൂതതൂ.കഴൂ
കി ഉപബോഗികൂൂാവൂനൂൂ മാ
സ്കൂംഉണൂൂ്.

എം എ ൽ എ 
സ നുു ർ ശി ചുുു

പറവൂർ:കഴിഞൂൂദിവസംഉ
ണൂൂായ ചൂഴലികൂൂാറൂൂിൽ മരം
വീണൂവീടൂതകർനൂൂഏഴികൂൂര
കടകൂൂരജയകൂമാറിലൂനൂൂവീടൂ
വി.ഡി. സതീശന എംഎൽ
എസനൂൂർശിചൂൂൂ.രണൂൂ്കൂടൂൂിക
ളൂംമാനസികബോഗിയായസ
ബോദരിയൂംഅടങൂൂൂനൂൂനിർ
ധനകൂടൂംബമാണൂജയകൂമാ
റിബനൂൂൂത.ൂനയൂായമായനടൂൂപരി
ഹാരംലഭൂയമാകൂൂാനഅധികൂ
തരിൽ സമൂൂർദംലചലൂതൂൂൂ
ലമനൂൂ് എംഎൽഎ അറിയി
ചൂൂൂ.ഏഴികൂൂര മണൂൂലം ബോ
ണനൂഗസ് നൂപസിഡനൂൂൂ്എം.എ.
നസീർ,ലക.എസ്.ബിബോയൂ
തൂടങൂൂിയവർഒപൂൂമൂണൂൂായിരൂ
നൂൂൂ. പ നുും കൊ ള ുതുുി

പപു തി ഷേ ധി ചുുു
പറവൂർ:ബകരളജനതലയഒ
റൂൂൂലോടൂകൂൂൂനൂൂ മൂഖൂയമനൂതൂൂി
പിണറായി വിജയന രാജി
ലവകൂൂൂക,സ്നൂപിങൂൂ്ളർഅഴിമ
തിസിബിഐഅബൂനവഷികൂൂൂ
ക, ലക.എം.ഷാജി എംഎൽ
എലൂകൂതിലരയൂളൂൂവൂയാജവി
ജിലനസ് ബകസ് പിനവലി
കൂൂൂക എനൂൂീ ആവശൂയങൂൂളൂ
നൂൂയിചൂൂ്മൂസ്ലിംലീഗൂചിറൂൂാറൂൂൂ
കര പഞൂൂായതൂൂ് കമൂൂിറൂൂിയൂ
ലടബനതൂതൂവതൂൂിൽനടൂൂൂചൂൂനൂപ
തിബഷധ പതൂൂം സംഘടിപൂൂി
ചൂൂൂ.ലൊലീസ്സാനൂൂിദൂൂൂയതൂൂി
ൽനീണൂൂൂർ,ചിറൂൂാറൂൂൂകരജൂമാ
മസ്ജിദിനൂസമീപംനടനൂൂപ
രിപാടിയിൽനാലൂബപർസാ
മൂഹൂയഅകലംപാലിചൂൂ്പലൂങൂ
ടൂതൂൂൂ.ലീഗൂപറവൂർനിബോ
ജകമണൂൂലംജനറൽലസനൂക
ടൂൂറിലക.എ.അബൂൂൂൽകരിംപ
തൂൂം ലോളൂതൂൂി ഉദൂഘാടനം
ലചയൂതൂ.

വീ ടി ന ുമ ുക ളി ൽ 
മ രം വീ ണു

പറവൂർ: കഴിഞൂൂ ദിവസമൂ
ണൂൂായകാറൂൂിൽലകടാമംഗലം
ചിറപൂൂൂറതൂൂ് തങൂൂമണിയൂലട
വീടിനൂമൂകളിബലകൂൂൂമരംകട
പൂഴകിവീണൂ.വീടിലൂനൂൂഓടൂ
കൾലൊടൂൂി.തളർനൂൂൂകിടകൂൂൂ
നൂൂതങൂൂമണി,മകനൂൂ,മരൂമക
ൾ,ബപരകൂൂൂടൂൂികൾഎനൂൂിവർ
വീടൂൂിലൂണൂൂായിരൂനൂൂൂ. ആർ
കൂൂൂം പരൂകൂൂിലൂൂ.തങൂൂമണിയൂ
ലടകൂടൂംബതൂൂിനൂഅർഹമാ
യനടൂൂപരിഹാരംഅടിയതൂൂി
രമായിഅനൂവദിയൂകൂൂണലമ
നൂൂൂബോണനൂഗസ്ഏഴികൂൂരമ
ണൂൂലംനൂപസിഡനൂൂൂ്എ.എം.ന
സീർഅഭൂയർഥിചൂൂൂ.

യൂതൂ്ൂലീഗിനൂൂൂ
നടൂൂൂചൂൂപൂൂനൂൂംനപൂതികഷധം
മൂവാറൂൂൂപൂഴ: മഹാമാരിയൂലട
മറവിൽൂൂ മലയാളിയൂലട ആ
ബോഗൂയ വിവരങൂൂൾൂൂ അബമരി
കൂൂനൂൂകമൂൂനിയായസ്നൂപിംഗൂ
ളറിനൂവിറൂൂപിണറായിവിജയ
നൂൂ രാജിവയൂകൂൂണലമനൂൂാവ
ശൂയലൂപൂടൂൂ്മൂസ്ലീംയൂതൂൂ്ലീഗൂ
സംസൂൂാനകമൂൂിറൂൂിയൂലടആ
ഹൂവാനനൂപകാരംനടൂൂൂചൂൂപതൂൂം
സമരതൂൂിലൂനൂൂ ഭാഗമായി മൂ
വാറൂൂൂപൂഴ കീബൂചൂരിപടിയിൽൂൂ
നടനൂൂനൂപതിബഷധസമരംയൂ
തൂൂ്ലീഗൂജിലൂൂാജനറൽൂൂലസ
നൂകടൂൂറിഅനൂൂസാർൂൂമൂണൂൂാടൂൂ്പ
തൂൂംകതൂൂിചൂൂൂഉദൂഘാടനംലച
യൂതൂ.
എം.എം.സാലിഹ്, പി.എ.

ആരിഫൂ അമീറലി, സിയാദൂ
ലപരൂമറൂൂം, റംഷാദൂ കിഴബൂകൂ
കൂൂരഎനൂൂിവർൂൂപൂൂകൂൂാർൂൂഡൂപി
ടിചൂൂ്സമരതൂൂിൽൂൂ  പങൂൂാളിക
ളായി.

കാ റുുി ൽ വയുാ പ ക 
ക ുേി നാ ശം

കളമബശരി:ഞായറാഴചൂകവ
കിടൂൂ്വീശിയകാറൂൂിൽവൂയാപക
കൂഷിനാശം.കങൂൂരപൂൂടിവടൂൂ
പൂൂരൂതയിൽവീടൂൂിൽഅബൂൂൂൾ
റഹിമാലൂനൂൂ ഏതൂൂവാഴകളാ
ണൂകാറൂൂിൽഒടിഞൂൂ്വീണതൂ.

എസഎ്ൻഡിപിരോഗതുുിതുുു
ഭകുുുയവിെരണം
ബോതമംഗലം:എസ്എനഡിപിബോഗംകരിങൂൂഴശാഖയി
ലലമൂഴൂവനകൂടൂംബാംഗങൂൂൾകൂൂൂംശാഖയിൽനിനൂൂൂംഭ
കൂൂൂയധാനൂയകിറൂൂ്വിതരണംലചയൂതൂ.ബോവിഡൂ19ലനതൂടർ
നൂൂൂവീടിനൂപൂറതൂൂിറങൂൂാനകഴിയാതൂൂസാഹചരൂയതൂൂിൽ
ശാഖാകൂടൂംബാംഗങൂൂൾബനരിടൂനൂൂസാമൂൂതൂൂികബൂദൂൂിമൂ
ടൂൂൂപരിഹരികൂൂൂകഎനൂൂലകൂൂൂയബൂതൂലടയാണൂശാഖയിലല
മൂഴൂവന വീടൂകളിബലകൂൂൂം ഭകൂൂൂയധാനൂയ കിറൂൂ് നൽകിയതൂ.
ബോതമംഗലംയൂണിയനനൂപസിഡനൂൂൂ്അജിനാരായണനഉ
ദൂഘാടനംലചയൂതൂ.കിറൂൂൂകൾമൂഴൂവനവീടൂകളിലൂംഎതൂൂി
ചൂൂൂനൽകി.ശാഖാനപൂസിഡനൂൂൂ്ലക.ഇ.രാമകൂഷണ്ന,കവസ്
നൂപസിഡനൂൂൂ് ലക.എന.ബിജൂ, ലസനൂകടൂൂറിഎം.ബി.തിലകന,
സി.വി.ബാലന, എം.ആർ.ബിനൂ, ഒ.എന.ശശി, ലക.ജി.സ
ബൂതൂഷ്,ടി.വി.ശിവന,ലക.ലക.ബിബോയി,ലക.ലക.നാരായ
ണന,ബിനൂൂൂബൊഹനദാസ്ബനതൂതൂവംനൽകി.

സഹായഹസെ്വുമായി
കാൻരൊർ
അങൂൂമാലി:നഗരസഭകമൂയൂണിറൂൂികിചൂൂലൂനൂൂനടതൂൂിപൂൂിബലകൂൂാ
യികാനബോർഇനനൂഗീഡിയനസ്ലിമിറൂൂഡൂ50,000രൂപയൂ
ലടധനസഹായംനൽകി.പലവൂയഞൂജനങൂൂളൂംപചൂൂകൂൂറിയൂ
മൂൾലൂപൂലടപലസൂൂാപനങൂൂളൂംവൂയകൂൂികളൂംഇതൂൂരതൂൂിൽ
സഹായികൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്.അങൂൂമാലിബോടൂൂറികൂൂബൂ25,000രൂപ
യൂംലോചൂൂിനറികഫനറിഓഫീബസഴൂസ്അബോസിബയഷ
ന15,000രൂപയൂംഅങൂൂമാലിസിവിആർബൂനടയൂഡൂലസനൂൂൂർ
20,000രൂപയൂംനൽകി.ലഫഡറൽബാങൂൂിലനൂൂൂസിഎസആ്ർ
ഫണൂൂിൽനിനൂൂൂബോകൂൂ്ഡൗണആദൂയഘടൂൂതൂൂിൽ10ദിവസ
ബൂതൂകൂൂൂളൂൂപലവൂയഞൂജനങൂൂളൂംപചൂൂകൂൂറികളൂംലഭികൂൂൂക
യൂണൂൂായി.

പചുുകുുറിചനുുരാശെുി12
മുെൽരാവിതല8വതര
പറവൂർ:മാർകൂൂറൂൂിലലപചൂൂകൂൂറിചതൂൂലോവൂൂ,ലവളൂൂിദിവസ
ങൂൂളിൽപൂലർലൂചൂ12മൂതൽ8വലരയാകൂൂിയതായിനഗരസ
ഭലചയർമാനഡിരാജൂകൂമാർഅറിയിചൂൂൂ.പറവൂർബോടൂൂപൂൂൂ
റംലവജിറൂൂബിൾമർചൂൂനൂൂൂ്സ്അബോസിബയഷനഭാരവാഹിക
ളൂമായിനഗരസഭാധികൂതർനടതൂൂിയചർചൂൂയിലാണൂതീരൂ
മാനിചൂൂതൂ. ലൊതൂൂകചൂൂവടകൂൂാർകൂൂൂ മാനൂതമാണൂ വിൽപന
യൂകൂൂ്അനൂമതി.ചതൂൂയിൽൂൂഎതൂൂൂനൂൂവലരലൂൂാംമാസ്കൂധരി
കൂൂൂകയൂംസാമൂഹികഅകലംപാലികൂൂൂകയൂംബവണം.കട
കളിൽസാനികൂറൂസർനിർബനൂൂമാകൂൂിയിടൂൂൂലൂണൂനൂൂൂലചയ
ർമാനപറഞൂൂൂ.

റസിഡൻസ്അരോസിരയഷൻ
ധനസഹായം
പറവൂർ:ലോവിഡൂ19ദൂരിതാശൂവാസധനസഹായമായിപൂ
തൂൂനബവലികൂൂരചിറൂൂാരആബവതൂൂ്റസിഡനസ്അബോസി
ബയഷനഎലൂൂാവീടൂകൾകൂൂൂംആയിരംരൂപവീതംസഹായ
മായിവീടൂകളിൽഎതൂൂിചൂൂൂ. വിതബോബബോദൂഘാടനംപൂ
തൂൂനബവലികൂൂരവിലൂലൂജൂഓഫിസർപി.വി.ഹൂകസനനിർ
വഹിചൂൂൂ.ആബവതൂൂ്റസിഡനസ്അബോസിബയഷനനൂപസി
ഡനൂൂൂ് വി.എ.ബൊൾ, സമിതി നൂപസിഡനൂൂൂ് പി.ലജ.ബൊമസ്,
കവസ്നൂപസിഡനൂൂൂ്പി.എസ്.കബജൂ,സമിതിജനറൽലസ
നകൂടൂൂറിമായാനബടശന,നപൂീതിനിനശൂീനിവാസന,ഇ.ലക.അനി
രൂദൂൂനസംസാരിചൂൂൂ.

കരികു്ുവിെരണം
20ദിവസംപുർതുുിയായി
പറവൂർ:ലക.കരൂണാകരനസൂൂൂൂഡിലസനൂൂൂർഎറണാകൂളം
ജിലൂൂാകമൂൂറൂൂിയൂലടബനതൂതൂവതൂൂിൽപറവൂരിൽപകൽസമയ
ങൂൂളിൽഡയൂൂടൂൂിയിലൂളൂൂമൂഴൂവനലൊലീസൂകാർകൂൂൂംകൂൂീണ
മകറൂൂാനകരിയൂകൂൂ്വിതരണംനടതൂൂാനതൂടങൂൂിയിടൂൂൂ20ദി
വസങൂൂൾ പിനൂൂിടൂൂൂ. ലൊളൂൂൂനൂൂ ലവയിലതൂൂ് നിൽകൂൂൂനൂൂ
ലൊലീസൂകാർകൂൂ്ഇതൂഅനൂനൂഗഹമായി.ലവടിമറജംക്ഷന,
മൂനി:ജംകൂഷന,ലകഎംലകതൂടങൂൂിയസൂൂലങൂൂളിൽനടകൂൂൂ
നൂൂഇളനീർവിതരണതൂൂിനൂജിലൂൂാലസനൂകടൂൂറിബോബിമാമൂൂി
ളി,ലക.ആർ.നപൂതാപന,ജഹാംഗീർഎനൂൂിവരാണൂബനതൂതവൂം
നൽകൂനൂൂതൂ.

കുടംുൈശരുീവായപുയിൽ
വിരവചനം:ൈിതെപി
പറവൂർ:ലോവിഡിലൂനൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽകൂടൂംബനൂശീഅം
ഗങൂൂൾകൂൂ്അനൂവദിചൂൂവായപൂകൾനൽകൂനൂൂതിൽപഞൂൂായ
തൂൂ്ഭരണാധികാരികൾരാനൂടൂൂീയവിബവചനംകാണികൂൂൂനൂൂ
തായിബിലജപിപറവൂർനിബോജകമണൂൂലംകവസ്നപൂസി
ഡനൂൂൂ്ടി.എ.ദിലീപൂ.ഭരണപകൂൂബൂതൂടൂഅനൂഭാവംഉളൂൂവരൂ
ലടഅബപകൂൂകൾപരിഗണികൂൂൂനൂൂതിൽസിഡിഎസ്,എഡി
എസ്അധികൂതർവലിയതാൽപരൂയംകാണികൂൂൂകയൂംഇത
രരാനൂടൂൂീയപാർടൂൂികബോടൂഅനൂഭാവംഉളൂൂവരൂലടഅബപകൂൂ
കൾമൂടതൂൂനനയൂായങൂൂളൂംസാബങൂൂതികതവൂങൂൂളൂംപറഞൂൂ്നി
രൂതൂൂാഹലൂപൂടൂതൂൂൂനൂൂസമീപനമാണൂസൂവീകരികൂൂൂനൂൂതൂ.

ലോചൂൂി: ജിലൂൂയിലല തബൂദൂശ
സൂൂാപനങൂൂളിൽബശഖരിചൂൂിരൂ
നൂൂ മാലിനൂയങൂൂൾ നീകൂൂം ലച
യൂതൂതൂടങൂൂി.ബോകൂഡൗണി
ലനതൂടർനൂൂ്തബൂദൂശസൂൂാപന
ങൂൂളൂലട മാലിനൂയ ബശഖരണ
ബകനൂനൂൂങൂൂളിൽസൂകൂൂിചൂൂിരൂനൂൂ
മാലിനൂയങൂൂളാണൂനീകൂൂം ലച
യൂതൂതൂടങൂൂിയതൂ.തരംതിരിചൂൂ
തൂംഅലൂൂാതൂൂതൂമായ പൂൂാസൂൂൂ ൂി
കൂഅടകൂൂമൂളൂൂഅകജവമാ
ലിനയൂങൂൂൾസർകൂൂാർനിർബദശ
തൂൂിലൂനൂൂ അടിസൂൂാനതൂൂിൽ
ഹരിത ബകരളം മിഷലൂനൂൂയൂം
കൂൂീനബകരളകമൂൂനിയൂലടയൂം
ബനതൂതൂവതൂൂിലാണൂ നീകൂൂം
ലചയൂൂൂനൂൂതൂ.
ബോറൂൂാനികൂൂരപഞൂൂായതൂൂി

ൽ നിനൂൂൂ നാലൂ ബോഡൂ അ
കജവ മാലിനൂയങൂൂളാണൂ ശാ
സ്നൂതീയ സംസ്കരണതൂൂിനാ
യിആദയൂഘടൂൂതൂൂിൽകൂൂീനബകര
ള കമൂൂനി ഏർലൂപൂടൂതൂൂിയ
ബോറികളിൽമാറൂൂിയതൂ.ഹരിത
ബകരളം പദൂൂതിയൂലട ഭാഗമാ
യി,ഹരിതകർമബസനവീടൂക
ളിൽനിനൂൂൂബശഖരിചൂൂവയാണി
തൂ. ബോകൂ ഡൗണിലന തൂടർ
നൂൂൂകഴിഞൂൂഒരൂമാസംബശഖ
രിചൂൂപൂൂാസൂൂൂ ൂികൂഅടകൂൂമൂളൂൂവ
സ്തൂകൂൂൾ തരം തിരികൂൂൂവാ
ബോശാസ്നൂതീയസംസ്കരണ
തൂൂിനൂ കകമാറൂനൂൂതിബോ
സാധികൂൂാതൂൂനിലയിലായിരൂ

നൂൂൂ.ബോറൂൂാനികൂൂരയിൽമാനതൂം
വീടൂകളിൽ നിനൂൂൂ ബശഖരിചൂൂ
40ടബൂണൂളംപൂൂാസൂൂൂൂികൂഅടകൂൂ
മൂളൂൂഅകജവമാലിനൂയങൂൂൾ
സംഭരണ ബകനൂനൂൂതൂൂിൽ സൂ
കൂൂിചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.
ശൂചിതൂവമിഷനതയൂൂാറാകൂൂി

യപടൂൂിക നൂപകാരംജിലൂൂയിലല
25 തബൂദൂശസൂൂാപനങൂൂളൂലട
ലസനൂൂൂറൂകൾ നിലവിൽ നിറ
ഞൂൂിടൂൂൂണൂൂ്. വാഹന നിയനൂതൂൂ
ണമൂളൂൂതിനാൽജിലൂൂാകലകൂറൂൂ

ർ ഇതിനായി മാനൂതം പതൂൂൂ
ബോറികൾകൂൂ്നൂപബൂതയകപാസ്
നൽകി.
ബോറൂൂാനികൂൂര നൂഗാമപഞൂൂാ

യതൂൂിലൂനൂൂലമറൂൂീരിയൽകളകൂൂ
നലഫസിലിറൂൂിലസനൂൂൂറിൽനി
നൂൂൂം പൂറലൂപൂടൂൂ ബോറികളൂലട
ഫൂൂാഗൂഓഫൂപഞൂൂായതൂൂ്നൂപസി
ഡനൂൂൂ് രമണി ജനകന നിർവ
ഹിചൂൂൂ.
ഹരിതബകരളംമിഷനജിലൂൂാ

ബോർഡിബനറൂൂർസൂജിതൂകരൂ

ണ,കവസ് നൂപസിഡനൂൂൂ്റിസ്
പൂതൂൂനവീടന,ഹരിതകർമ
ബസനാംഗങൂൂൾ എനൂൂിവർ പ
ലങൂൂടൂതൂൂ.ൂജിലൂൂയിലലമൂഴൂവന
തബൂദൂശ സൂൂാപനങൂൂളൂലടയൂം
ബശഖരണബകനൂനൂൂങൂൂളിൽനിറ
ഞൂൂിടൂൂൂളൂൂപൂൂാസൂൂൂ ൂികൂഅടകൂൂമൂ
ളൂൂഅകജവമാലിനയൂങൂൂൾസ
മയബനൂൂിതമായിനീകൂൂംലച
യൂൂൂലമനൂൂ്കൂൂീനബകരളാകമൂൂനി
അസിസൂൂൂൂനൂൂൂ്മാലനജർനശൂീലാൽ
അറിയിചൂൂൂ.

മാലിനയുനീകുുംപുനഃരാരംഭിചുുു;
രോറികൾകു്ുപാസ്

കോറ്്ാനിക്്രയിൽ മാലിനയ്നീക്്ത്്ിന ്തയാളറടത്്് കോറികൾ.

ലോചൂൂി:  ലോവിഡൂ മൂലം നൂപ
ഖൂയാപിചൂൂഅടചൂൂിടലിൽൂൂകരൂത
ബോലടഒപൂൂംനിനൂൂവർൂൂകൂൂ്നനൂൂി
യർൂൂപൂൂിചൂൂ്സംസൂൂാനലൂതൂഇത
രസംസൂൂാനലൊഴിലാളികൾൂൂ.
ജിലൂൂയിൽൂൂഏറൂൂവൂംകൂടൂതൽൂൂഇ
തരസംസൂൂാനലൊഴിലാളിക
ൾൂൂതാമസികൂൂൂനൂൂലപരൂമൂൂാവൂ
രിലലബംഗാൾൂൂബോളനിയിൽൂൂ
അഡീഷണൽൂൂബലബർൂൂകമൂൂീഷ
ണർൂൂ ലക.നൂശീലാലിലൂനൂൂ ബനതൂ
തൂവതൂൂിൽൂൂറീജിയണൽൂൂബോയി
നൂൂൂ്ബലബർൂൂകമൂൂീഷണർൂൂഡി.സൂ
ബരഷ്കൂമാർൂൂ,ലഡപൂയൂടൂൂിബലബ

ർൂൂകമൂൂീഷണർൂൂഹരികൂമാർ,അ
സിസൂൂൂൂനൂൂൂ്ബലബർൂൂഓഫിസർൂൂടി.
ലക.നാസർൂൂ എനൂൂിവർൂൂ സനൂൂ
ർൂൂശനതൂൂിനായിഎതൂൂിയബൂപൂ
ഴാണൂലോവിഡൂകാലതൂൂൂംക
രൂതബോലടബസവനങൂൂൾൂൂഒരൂ
കൂൂിയഎലൂൂാവബോടൂമൂളൂൂനനൂൂി
ലൊഴിലാളികൾൂൂ അറിയിചൂൂതൂ.
ബോകൂഡൗണിലൂനൂൂആദൂയദിവ
സംമൂതൽൂൂഇതരലൊഴിലാളി
കളൂലടതാമസവൂംആബോഗൂയ
പരിരകൂൂയൂംഉറപൂൂൂവരൂതൂൂി
യാണൂബലബർൂൂവകൂപൂൂിലൂനൂൂനൂപ
വർൂൂതൂൂനങൂൂൾൂൂ. ജിലൂൂാ ബലബർൂൂ

ഓഫീസിൽൂൂആരംഭിചൂൂ24മണി
കൂൂൂറൂംനൂപവർൂൂതൂൂികൂൂൂനൂൂബോ
ൾൂൂലസനൂൂൂറിൽൂൂവരൂനൂൂപരാതി
കൾൂൂകൂൂ്അടിയതൂൂിരമായിപരി
ഹാരം കാണാനൂൂ അസിസൂൂൂ ൂനൂൂൂ്
ബലബർൂൂ ഓഫിസർൂൂ തലതൂൂിൽൂൂ
സ്കൂവാഡൂ  നൂപവർൂൂതൂൂികൂൂൂനൂൂൂ
ണൂൂ്.ബോകൂഡൗണൂൂകാലംപൂ
ർൂൂതൂൂിയാകൂനൂൂതൂവലരഎലൂൂാ
ലൊഴിലാളികൾൂൂകൂൂ്എലൂൂാതര
തൂൂിലൂളൂൂ സൂരകൂൂയൂം മറൂൂ്
സൗകരൂയങൂൂളൂംഉറപൂൂൂവരൂതൂൂി
യാണൂഅഡീഷണൽൂൂ ബലബർൂൂ
കമൂൂീഷണർൂൂമടങൂൂിയതൂ.

തൊവിഡുകാലതതുുകരുെലിനുനനുുി
പറഞു്ുഇെരസംസുുാനതൊഴിലാളികൾ

ഇന്്ലെനിരീക്്ണത്്ിൽ
പര്വേശിപ്്ിച്്ത്ഏഴ്വരലര
ലോചൂൂി:ജിലൂൂയിൽഇനൂൂലലപൂ
തിയതായിവീടൂകളിലൂംആശൂ
പനൂതികളിലൂമായിനിരീകൂൂണ
തൂൂിൽ നൂപബവശിപൂൂിചൂൂതൂ ഏഴൂ
ബപലരമാനതൂം.വീടൂകളിൽ4ബപ
ലരയൂം ആശൂപനൂതികളിൽ 3
ബപലരയൂമാണൂ നൂപബവശിപൂൂിചൂൂ
തൂ.
ജിലൂൂയിൽവീടൂകളിൽനിരീ

കൂൂണതൂൂിലൂളൂൂവരൂലട ആ
ലക എണൂൂം 173 ആയി കൂറ
ഞൂൂൂ.
ഇതിൽ 62 ബപർ കഹ റി

സ്കൂൂ് വിഭാഗതൂൂിൽഉൾലൂപൂടൂൂ
തിനാൽ28ദിവസലൂതൂനിരീ
കൂൂണതൂൂിലൂം111ബപർബോറി
സകൂ്വിഭാഗതൂൂിൽഉൾലപൂൂടൂൂതി
നാൽ14ദിവസലൂതൂനിരീകൂൂ ണതൂൂിലൂമാണൂ. ആശൂപനൂതി യിൽനൂപബവശിപൂൂിചൂൂവരിൽഒരാ

ൾമൂവാറൂൂൂപൂഴജനറൽആശൂ
പനൂതിയിലൂംരണൂൂൂബപർസൂവകാ
രൂയആശൂപനൂതിയിലൂമാണൂളൂൂ
തൂ. എടൂൂൂ ബപലര ഡിസ്ചാർജൂ
ലചയൂതൂ. ഇവലരലൂൂാവരൂംസൂവ
കാരൂയആശൂപനൂതികളിൽനിരീ
കൂൂണതൂൂിൽകഴിഞൂൂിരൂനൂൂവ
രാണൂ.നിലവിൽ 13 ബപരാണൂ
ജിലൂൂയിലലവിവിധആശൂപനതൂി
കളിലലഐലോബലഷനവാർ
ഡൂകളിൽകഴിയൂനൂൂതൂ.
കളമബശരിലമഡികൂൂൽബോ

ലളജിൽ 4 ബപരാണൂളൂൂതൂ. ഇ
തിൽ 2  ബപരാണൂ ലോവിഡൂ
ബാധിചൂൂ് ചികിതൂൂയിലൂളൂൂതൂ.
മൂവാറൂൂൂപൂഴജനറൽആശൂപ
നൂതിയിൽ2ബപരൂംആലൂവജി
ലൂൂാആശൂപനൂതിയിൽ ഒരാളൂം

കരൂബവലിപൂൂടിതാലൂകൂൂ്ആശൂ
പനൂതിയിൽ2ബപരൂംസൂവകാരൂയ
ആശൂപനൂതികളിലായി 4  ബപ
രൂംനിരീകൂൂണതൂൂിൽഉണൂൂ്.
ജിലൂൂയിൽനിനൂൂൂം 30സാം

പിളൂകൾ കൂടി പരിബോധന
യൂകൂൂ് അയചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്. ഇനൂൂലല
44പരിബോധനഫലങൂൂൾല
ഭിചൂൂലതലൂൂാംലോവിഡൂലനഗറൂൂീ
വൂആണൂ.
ഇനി33സാംപിൾപരിബോ

ധനഫലങൂൂൾകൂടി ലഭികൂൂാ
നൂണൂൂ്.1332സാംപിളൂകൾജി
ലൂൂയിൽനിനൂൂ്ഇതൂവലരഅയ
ചൂൂ.ൂഇതിൽ25എണൂൂംബൊസറൂൂീ
വൂആയി.നിലവിൽരണൂൂൂബപർ
മാനൂതമാണൂലോവിഡൂലൊസി
റൂൂീവിനൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂതൂ.

ജില്്ാ കലകറ്്്കററ്്ിൽ ളോവിഡ ് അവകോകന കോഗത്്ിന്
കേഷം പറ്കത്ക്്്് വരന്്് മതത്്്ി വി.എസ.്സന്ിൽകമ്ാർ.
എസപ്ി ളക.കാർത്്ിക്്്, ഡിഎസപ്ി ജി.പങ്്്്ഴലി, കലകറ്്്ർ
എസ.്സഹ്ാസ ്എന്്ിവർ സമീപം.

ലചങൂൂമനാടൂ: ബോകൂ ഡൗണി
നിലടവൂയാജചാരായനിർമാണ
തൂൂിൽഏർലൂപൂടൂൂനാലംഗസം
ഘലതൂൂലചങൂൂമനാടൂബൊലീസ്
അറസൂൂൂ ൂ് ലചയൂതൂ. കൂനൂൂൂകര
ലതബൂകൂഅടൂവാബശരികരയി
ൽൂൂപളൂൂികൂനൂൂതൂൂ്വീടൂൂിൽൂൂബാ
ലചനൂനൂൂനൂൂ(50),കീഴൂമാടൂമഠതൂൂി
ലകംവീടൂൂിൽൂൂഅഖിൽൂൂ(27),കൂ
നൂൂൂകരലതബൂകൂഅടൂവാബശരി
കരയിൽൂൂ കളരികൂൂൽഅമൂൂല
തൂൂിനൂസമീപംകൂഷ്ണവിഹാ
ർൂൂവീടൂൂിൽൂൂശരതൂൂ്(24),സബോദ
രനൂൂശൂയാം ശങൂൂർൂൂ(26)എനൂൂിവ

ലരയാണൂ ലചങൂൂമനാടൂ എ
സ്ഐ ആർൂൂ.രഗീഷ് കൂമാറി
ലൂനൂൂ ബനതൂതൂവതൂൂിലൂളൂൂ സം
ഘംഅറസൂൂൂൂ്ലചയൂതതൂ.ഒനൂൂാം
നൂപതിബാലചനൂനൂൂനൂൂ വീടൂൂിൽൂൂ ത
നിചൂൂാണൂ താമസികൂൂൂനൂൂതൂ.
ബോകൂ ഡൗണിൽ മദൂയം ലഭി
കൂൂാതൂൂതിലന തൂടർൂൂനൂൂൂ സൂ
ഹൂതൂൂൂകൂൂളായമറൂൂൂനൂപതികലള
വീടൂൂിബലകൂൂ്വിളിചൂൂൂവരൂതൂൂിയാ
ണൂവൂയാജചാരായംനിർൂൂമിചൂൂതൂ.
600 മിലൂൂിബോളം ചാരായവൂം
വാറൂൂാനൂപബോഗിചൂൂഉപകരണ
ങൂൂളൂംപിടിലൂചൂടൂതൂൂൂ.

ചാരായനിർമാണതുുിനിതട
നാലംഗസംഘംഅറസുുുുിൽ

മടൂൂാബൂഞൂരി: ആഴൂചയിൽൂൂ ലച
ബൂയൂണൂൂകൂതൂൂിലവയൂപൂൂ്നടതൂൂി
യിടൂൂ് ഇബൂപൂൾൂൂമൂനൂൂാഴൂചകഴി
ഞൂൂൂ.ബൂൂാഡറിലലടൂയൂബൂമാറൂൂാ
ണൂൂസമയവൂംകഴിഞൂൂൂ.ഇതി
നൂളൂൂസഹായംലചയൂതിരൂനൂൂ
താകലൂടൂ സമീപലൂതൂ കട നട
തൂൂിയിരൂനൂൂ ഒരൂസൂമനസൂം.
ബോകൂൂ് ഡൗണിലനതൂടർൂൂനൂൂ്
കട തൂറകൂൂാതായബൊലട സ
ഹായംമൂടങൂൂി.ഇനിഎതൂൂ്ലച
യൂൂൂലമനൂൂവിഷമതൂൂിൽൂൂജാസമ്ി
ലൂനൂൂ മൂനൂൂിൽൂൂ റവനൂയൂ ജീവന
കൂൂാർൂൂഎതൂൂൂനൂൂതൂ.ബൊപൂൂൂംപ
ടിസാബൂതൂംബോളനിയിൽൂൂജാ
സ്മിലൂ ൂൂമകനൂൂപതിലനടൂൂ്വയ
സൂകാരനൂൂവൂകൂൂ ബോഗിയായ
ബോയലിനൂബവണൂൂിഅമൂൂകര
ളൂരൂകിനപൂാർഥികൂൂൂനൂൂതിനിലട
യാണൂ ലോചൂൂി താലൂകൂൂ് ലഡ
പൂയൂടൂൂിതഹസിൽൂൂദാർൂൂബോസഫൂ
ആനൂൂൂണിലഹർൂൂടൂൂിസ്ബോളനി
യിലലതൂൂിയതൂ.കഴിഞൂൂ ജനൂ
വരിയിലാണൂവിടൂൂ്മാറാതൂൂപ
നിലയതൂടർൂൂനൂൂ് ബോടൂൂയം ലമ

ഡികൂൂൽൂൂ ബോലളജിൽൂൂ നൂപബവ
ശിപൂൂിചൂൂതൂ.വൂകൂൂകൾൂൂതകരാറി
ലായതിലന തൂടർൂൂനൂൂ് ഇവിലട
ചികിൽൂൂസയിലായിരൂനൂൂൂ.ആ
ഴൂചയിൽൂൂആയിരതൂൂിയറൂനൂൂൂ
റൂരൂപവിലയൂളൂൂഇഞൂൂകൂൂനൂൂ
എടൂകൂൂണം.ശരീരതൂൂിലൂനൂൂപൂ
റബമ ബൂൂാഡർൂൂ ഇടൂകയൂം ലച
യൂതൂ.ഇതിലൂനൂൂടൂയൂബൂമാസതൂൂി
ൽൂൂ ഒരികൂൂൽൂൂ മാറൂൂൂകയൂം ബവ
ണം.പിതാവൂനികൂസനൂൂഒമൂൂതൂ
വർൂൂഷംമൂമൂൂ് മരിചൂൂ്ബൊയതി

നാൽൂൂഅമൂൂജാസ്മിനൂൂ ബോം
ബനഴൂസ്ബോലിബോകൂൂിയാണൂ
കൂടൂംബം പൂലർൂൂതൂൂിയിരൂനൂൂ
തൂ.ബോയൽൂൂഅസൂഖബാധിത
നായബൊലട ബോലിയൂം നി
ർൂൂതൂൂി.ബോകൂൂ്ഡൗണിലനതൂട
ർൂൂനൂൂ്സഹായിചൂൂവർൂൂനിസഹാ
യരാകൂകയൂം ലചയൂതൂ. ഈ 
അവസരതൂൂിലാണൂ  ലോചൂൂി
താലൂകൂൂിലല ജീവനകൂൂാർൂൂ ഭ
കൂൂയൂകിറൂൂൂമായിബോളനിയിലല
തൂൂിയതൂ.ബോയലിലൂനൂൂസബോ

ദരി കാരൂയങൂൂൾൂൂ ധരിപൂൂികൂൂൂക
യൂംതൂടർൂൂനൂൂ്രാബമശവൂരംവിലലൂൂ
ജൂഓഫിസർൂൂകഫസലിലൂനൂൂസ
ഹായബൂതൂലടമരൂനൂൂ്എതൂൂി
കൂൂൂകയൂംലചയൂതൂ. എനൂൂാൽൂൂ
മരൂനൂൂ് ലചയൂതിരൂനൂൂതൂ ബോടൂൂ
യംലമഡികൂൂൽൂൂബോലളജിലല
ബോകൂറൂൂറായിരൂനൂൂൂ. അനൂത
യൂം ദൂരം ബൊകാനൂൂ കഴിയാ
തൂൂസാഹചരൂയതൂൂിൽൂൂലോചൂൂി
തഹസിൽൂൂദാർൂൂഎ.ലജ.ബൊമസ്
ജനറൽൂൂആശൂപനൂതിയിലലയൂ
ബോളജിബോകൂറൂൂർൂൂഅനൂപൂമാ
യിബനൂൂലപടൂകയൂംഇനൂൂലല
രാവിലല ലഡപൂയൂടൂൂി തഹസി
ൽൂൂദാർൂൂ ബോസഫൂ ആനൂൂൂണി
ലഹർൂൂടൂൂിസ്ബോയലിലനആശൂ
പനൂതിയിൽൂൂ എതൂൂികൂൂൂകയൂം
ടൂയൂബൂമാറൂൂൂകയൂംലചയൂതൂ.കി
ഡൂനിമാറൂൂിലവകൂൂൂകമാനൂതമാ
ണൂചികിതൂൂകൂൂൂളൂൂഏകബൊം
വഴിലയനൂൂാണൂബോകൂറൂൂർൂൂമാർൂൂ
പറയൂനൂൂതൂ.നിർൂൂധനയായജാ
സ്മിനൂ ഇതൂ ചിതൂൂികൂൂാവൂനൂൂ
തിലൂംഅപൂൂൂറമാണൂ.

മരുനു്ുമുടങുുി;വുകുുരോഗിയായരോയലിനു
സഹായഹസെ്വുമായിറവനയുുഅധികുെതരതുുി

കോയലിളന  ആശപ്തത്ിയികലക്്് ളോണ്്് കോകന്്്്.

അങുുമാലിനഗരസഭയിൽ
തൊബൈൽതമഡികുുൽകുുിനികു
അങൂൂമാലി:സംസൂൂാനസർകൂൂാരിലനൂൂൂലോവിഡൂനിയനതൂൂൂണ
നൂപവർതൂൂനങൂൂളൂലടഭാഗമായിഅങൂൂമാലിനഗരസഭയൂംതാ
ലൂകൂൂ്ആശൂപനൂതിയൂംഫിസാറൂൂ്എനജിനീയറിംഗൂബോലള
ജൂംസംയൂകൂൂമായിസംഘടിപൂൂിചൂൂിടൂൂൂളൂൂ  കമൂയൂണിറൂൂി ലൊ
കബൽലമഡികൂൂൽകൂൂിനികൂൂിലൂനൂൂനൂപവർതൂൂനംതൂടങൂൂി.മ
നതൂൂൂിവി.എസ.്സൂനിൽകൂമാർലൊകബൽകൂൂിനികൂൂിലനൂൂൂഫൂൂാ
ഗൂഓഫൂനിർവഹിചൂൂൂ.ബോജി.എം.ബോണഎംഎൽഎഅധൂയ
കൂൂതവഹിചൂൂൂ.ബോഗികൾകൂൂാവശൂയമായനൂപാഥമികപരിബോ
ധനകൾ,അവശയൂമരൂനൂൂൂകൾ,ലടലിലമഡിസിന,വീഡിബോ
ബോണനൂഫനസ്സംവിധാനം,വിവിധബോധവതൂകരണപ
രിപാടികൾതൂടങൂൂിവയവയാണൂ ലൊകബൽലമഡികൂൂൽ
കൂൂിനികൂൂിൽനിനൂൂ്ലഭികൂൂൂനൂൂബസവനങൂൂൾ.മൂതിർനൂൂപൗര
നൂൂാർകൂൂായിനൂപബൂതയകംതയാറാകൂൂിയലൊകബൽലമഡികൂൂ
ൽകൂൂിനികൂഫിസാറൂൂിലലലൊകബൽഫാബൂലാബൂരൂപാതൂൂ
രലപടൂതൂൂിനിർമൂൂിചൂൂതാണൂ.ലൊകബൽലമഡികൂൂൽകൂൂിനി
കൂൂിൽതാലൂകൂൂ്ആശൂപനൂതിസൂനൂപണൂൂ്ബോ.നസീമനജീബി
ലൂനൂൂബനതൂതൂവതൂൂിലൂളൂൂലമഡികൂൂൽസംഘവൂംസാബൂങൂതിക
സഹായതൂൂിനായിഫിസാറൂൂിലലഎനഎസ്എസ്ബോ-ഓർ
ഡിബനറൂൂർനൂപഫ.ജിബിവർഗീസിലൂനൂൂബനതൂതൂവതൂൂിലൂളൂൂസം
ഘവൂംനൂപവർതൂൂികൂൂൂനൂൂൂ.ഓബോദിവസവൂംവിവിധപഞൂൂാ
യതൂൂൂകളിലലയൂംനഗരസഭയിലലയൂംരണൂൂൂവാർഡൂകൾ
ബകനൂനൂൂികരിചൂൂാണൂകൂൂിനികൂൂ്നൂപവർതൂൂികൂൂൂക.ഓബോവാർഡി
ലൂംജനനൂപതിനിധികൾബമൽബോടൂൂംവഹികൂൂൂം.വിദഗൂധചി
കിതൂൂആവശൂയമൂളൂൂസനൂൂർഭങൂൂളിൽനൂപഗൽഭബോകൂറൂൂർമാ
ർവീഡിബോബോണനൂഫനസ്വഴിചികിതൂൂകൂൂ്മാർഗനിർബദ
ശങൂൂൾനൽകൂനൂൂതിനൂളൂൂസൗകരൂയവൂംകൂൂിനികൂൂിൽഏർ
ലൂപൂടൂതൂൂിയിടൂൂൂണൂൂ്.

അങ്്മാലി നഗരസഭയം് താലക്്്് ആശപ്തത്ിയം് ഫിസാറ്്്
എൻജിനീയറിങ ്  കോളെജം് സംയക്്്മായി ആരംഭിച്്
കമയ്ണ്ിറ്്ി ളൊബൈൽ  ക്്ിനിക ്മതത്്്ി വി.എസ.്സന്ിൽ
കമ്ാർ ഫ്്ാഗ ്ഓഫ ്ളെയന്്്്.

മരടിൽതെരുവു
നായകുുുളുതടവിളയാടുും
മരടൂ:ഒരിടബവളയൂകൂൂ്ബശഷംമരടൂനൂപബദശതൂൂ്ലതരൂവൂനായ
ശലൂയംരൂകൂൂമായി.ജിലൂൂാബോണനൂഗസ്ലസനൂകടൂൂറിയൂംമരടൂന
ഗരസഭകൗണസിലറൂംആയആർ.ലക.സൂബരഷ്ബാബൂവി
ലൂനൂൂപിതാവൂരാമകൂഷ്ണനടകൂൂം(65)മൂനൂൂൂബപർകൂൂ്മാരക
മായികടിബയറൂൂൂ.

ബാംബൂകോർപൂൂകേഷനൂൂൂ
ഈറൂൂവിപണനകേനദൂൂൂങൂൂൾ
തൂേകൂൂണം
ലപരൂമൂൂാവൂർ: പനമൂൂ് ലന
യൂതൂൂ് ലൊഴിലാളികൾകൂൂായി
ബാംബൂബോർപൂൂബറഷലൂനൂൂഈ
റൂൂവിപണനബകനനൂൂൂങൂൂൾതൂറനൂൂ്
നൂപവർതൂൂിപൂൂികൂൂണലമനൂൂ്ആവ
ശൂയംശകൂൂമാകൂനൂൂൂ.ലോവിഡൂ
- 19നിയനൂതൂൂണംആരംഭികൂൂൂ
നൂൂതിനൂ മൂനപൂമാർചൂൂ് അവ
സാനമാണൂ ബാംബൂ ബോർപൂൂ
ബറഷനപനമൂൂൂകൾബശഖരിചൂൂ
തൂ. നിയനൂതൂൂണം അവസാനി
കൂൂൂബൂപൂൾനൽകാലമനൂൂധാര
ണയിൽആയിരകൂൂണകൂൂിനൂപ
നമൂൂൂകൾആണൂ ലൊഴിലാളി
കൾനിർമിചൂൂൂവീടൂകളിൽസൂ
കൂൂിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂതൂ.
ബാംബൂ ബോർപൂൂബറഷന

ഈപനമൂൂൂകൾസംഭരികൂൂൂക
യൂംഉലൂപനൂൂമാകൂൂിമാറൂൂിവിതര
ണം ലചയൂൂൂകയൂം ലചയൂതിലൂലൂ
ങൂൂിൽ നിബോജക മണൂൂലതൂൂി
ലലകൂടാലപൂൂാടൂ,ലോടൂബവലിപൂൂ
ടി,മങൂൂൂഴി,ബൊടൂൂൂവ,താനൂൂിപൂൂൂഴ,
ആയതൂൂൂപടി,ഒകൂൂൽ,ബചരാന
ലൂൂൂർ, ബോടനാടൂ നൂപബദശലൂതൂ
നൂറൂകണകൂൂിനൂ കൂടൂംബങൂൂ
ൾപടൂൂിണിയിലാകൂം.ലോവിഡൂ
നിയനൂതൂൂണങൂൂൾഉളൂൂതിനാൽ
കർശനസൂരകൂൂാ നൂകമീകരണ
ങൂൂൾപാലികൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂൂറപൂൂൂ
വരൂതൂൂിആഴൂചയിൽരണൂൂ്ദിവ
സംഎങൂൂിലൂംഡിബൂപൂകൾതൂറ
നൂൂൂനൂപവർതൂൂിപൂൂികൂൂണലമനൂൂൂം
ബകൂൂമനിധിഅംഗങൂൂളായലൊ
ഴിലാളികൾകൂൂ് ലപനഷനഅ
നൂവദിചൂൂൂനൽകൂനൂൂതിനൂംനട
പടിസൂവീകരികൂൂണം.

നി രാ ഹാ ര സ മ രം 
മൂവാറൂൂൂപൂഴ:മൂവാറൂൂൂപൂഴമർൂൂചൂൂ
നൂൂൂ്സ്അബോസിബയഷലൂനൂൂബന
തൂതൂവതൂൂിൽൂൂനിരാഹാരസമരം
നടതൂൂി.അബോസിബയഷനൂൂനപൂ
സിഡനൂൂൂ്അജൂമൽൂൂചകൂൂൂങൂൂൽൂൂ,
ജനറൽൂൂലസനൂകടൂൂറിബോപകൂമാ
ർൂൂകലൂർൂൂ,ലസനൂകടൂൂറിപി.യൂ.ഷം
സൂദൂൂീന, കമൂൂിറൂൂി അംഗങൂൂൾൂൂ
ആയ ലജയൂസണൂൂ ബോയൂ, പി.
എം.ടി.കഫസൽൂൂഎനൂൂിവർൂൂപ
ലൂങൂടൂതൂൂൂ.ലചറൂകിടവൂയാപാരി
കൾൂൂ ലോബോണനിയനൂതൂൂണം
മൂലം കടകൾൂൂഅടചൂൂിടൂൂിരിലൂകൂ
ഓണൂൂകലനൂൂ സൂൂാപനങൂൂൾൂൂ
തൂറനൂൂൂ നൂപവർൂൂതൂൂനംനടതൂൂാ
നൂം ബകനൂനൂൂ സർകൂൂാർ നിയമ
തൂൂിൽനൂപതിബഷധിചൂൂൂംവാറൂൂ്നി
യമതൂൂിലൂനൂൂബപരിൽൂൂവൂയാപാരി
കൾകൂൂ്ബോടൂൂീസ്അയചൂൂ്ബൂനദാ
ഹികൂൂൂനൂൂനടപടികൾൂൂകൂൂ്എതി
ലരയൂം ലചറൂകിടവൂയാപാരിക
ൾൂൂകൂൂ് സാമൂൂതൂൂിക സഹായ
സംവിധാനം ലചയൂൂൂക എനൂൂീ
ആവശൂയങൂൂൾൂൂഉനൂൂയിചൂൂൂബകരള
തൂൂിൽൂൂനടനൂൂനിരാഹാരസമര
തൂൂിലൂനൂൂ ഭാഗമായി ലോവിഡൂ
19ലൂനൂൂ പശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽൂൂസാ
മൂഹിക അകലം പാലിചൂൂാണൂ
സമരംനടതൂൂിയതൂ.

മാസക്കുൾ കകമാറി
പറവൂർ: പറവൂർ ബൂലൂകൂൂ് പ
ഞൂൂായതൂൂിനൂകീഴിലൂളൂൂബോടൂൂൂ
വളൂൂി,ഏഴികൂൂര,ചിറൂൂാറൂൂൂകര,വ
ടബൂകൂകൂൂര,ബചനൂൂമംഗലംഎനൂൂീ
പഞൂൂായതൂൂൂകളിലല ആബോ
ഗൂയ ബകനൂനൂൂങൂൂളിബലകൂൂ് പറവൂർ
വടബൂകൂകൂൂരസഹകരണബാങൂൂ്
നിർമൂൂിചൂൂ 5000 മാസ്കൂകൾ
ബാങൂൂ്നൂപസിഡനൂൂൂ്എ.ബിമബോ
ജിൽനിനൂൂൂംബൂലൂകൂൂ്പഞൂൂായ
തൂൂ്നൂപസിഡനൂൂൂ്ബയശൂദാസ്പറ
പൂൂിളൂൂിഏറൂൂൂവാങൂൂി.ബാങൂൂിനൂകീ
ഴിലൂളൂൂമാസ്കൂനിർമൂൂാണയൂ
ണിറൂൂൽനിനൂൂൂംആബോഗൂയനൂപവ
ർതൂൂകർകൂൂൂം, ലകഎസ്ഇബി,
ലൊലീസ്അടകൂൂമൂളൂൂമറൂൂ്സർ
കൂൂാർഓഫീസൂകളിബലകൂൂൂംഇ
തിനകം 20000 ബൂതൂളം മാ
സക്ൂകൾബാങൂൂ്കകമാറിയിടൂൂൂ
ണൂൂ്.50000മാസ്കൂകൾനിർമൂൂി
കൂൂാനാണൂബാങൂൂിലൂനൂൂപദൂൂതി.
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ബരത്്ാങ്്ായി
രജരിഎച്്്എസഎ്സ്
വെള്്റട:വോെിഡ്19വ്്്നപ്
കോകോധ നപ്െർത്്നങ്്ള്
വടഭാഗമായിമ്വ്ന്ര്ക്്ണ
ങ്്ളില്്ാവതൈർക്്ാർനടപ്്ി
ലാക്്ിയ കോക് ഡൗണ നപ്
ഖയ്ാപനത്്ിൽ ൈക്്ള അട
യക്ക്്ണ്്ിെന്്കോവടഅനപ്
തീക്്ിതമായിബ്ദ്്ിമ്ട്്ിലായ
നിരെധിെിയയ്ാർത്്ിേളക്്്ം
രക്്ിതാക്്ളക്്്ം ൈഹായ
ഹൈത്വ്മായിഒറ്്കേഖരമംഗ
ലം വജപിഎച്്്എൈ് ഹയർ
വൈക്്ൻഡറി ൈക്്ള. ഇതി
കലക്്ായിൈക്്ളമാകനജവ്മ
ന്്്്ംജീെനക്്ാരം്പിടിഎയം്
ഒറ്്വക്്ട്്ായി  "വോെിഡ് 19
സേത്്ാങ്്്'എന്്പദ്്തിര്
പീേരിച്്്.പദ്്തിയ്വടഭാഗമാ
യിൊട്്്ൈആ്പ്്്ക്ട്്ായമ്യില്
വടൈവ്ര്പിക്്്ന്്പണംഉപ
കോഗിച്്്നികത്യനഇര്പത്്ി
അഞ്്്െിയയ്ാർത്്ിേള്വടെീ
ട്േളിൽനികത്ോപകോഗൈാ
ധനങ്്ളൈക്്ളജീെനക്്ാർ
കനരിവട്്ത്്ിച്്്വോട്ക്്്ന്്്.
ദ്രിതമന്ഭെിക്്്ന്്മ്ഴ്െൻ
െീട്േളിലം്ൈഹായംഎത്്ി
ക്്ാനാണ്ക്ട്്ായമ്യ്വട തീ
ര്മാനവമന്്്ൈംഘാടേർപറ
ഞ്്്.

ലോക്ഡൗണിൽഇളെ്അന്െേിച്്സാഹചരയ്ത്്ിൽഊര്ട്്മ്്െംഎസബ്ിഐക്്്മ്ന്്ിൽതടി
ച്്്ക്ടിയഇടപാട്കാർ.രാെിവെ8മ്തൽതട്ങ്്ിയകയ്്ഉച്്യക്്്്12യായിട്്്ംഒര്മാറ്്വ്മില്്ാ
വതത്ടര്കയായിര്ന്്്.

തകാൈിഡ്പര്തിറോധറോധൈതക്രണ
സറദ്്ശവ്മായിഎസഎ്ടിആശ്രപത്ി
തിര്െനത്്പ്രം:വോകോണ
െയ്ാപനത്്ിവനതിരായ കോ
രാട്്ങ്്ളഅെൈാനിപ്്ിക്്ാറാ
യിട്്ില്് എന്് ൈകദ്്േമ്യർ
ത്്ിഎൈഎ്ടിആശ്പനത്ിഅ
ധിക്തരം്ജീെനക്്ാരം്കച
ർന്്് തയ്്ാറാക്്ിയ കോധെ
തേ്രണകോസ്്്്ർനേ്കദ്്യമാ
ക്ന്്്."െികസ്്്്ഹിയർകോർ
യ,്ല്്ീൈ്കസ്്്്കോംകോർഅ
ൈ'്എവന്്ഴ്തിയല്്ക്്ാർഡ്
േള്കമത്്ിആശ്പനത്ിസ്നപ്
ണ്്്മ്തൽവൈേയ്്രിറ്്ിെിഭാ

ഗംെവരയ്ള്്െർഅണിനിര
ന്്്തയ്്ാറാക്്ിയകോസ്്്്ർൈ
മ്ഹമാധയ്മങ്്ളിൽെൻനപ്ചാ
രംകനടിക്്ഴിഞ്്്.
രണ്്ാഴച്യിലധിേമായിത്
ടര്ന്്കോക്്്ഡൗണിന്ജന
ങ്്ള്വടഭാഗത്്്നിന്്്ംെലി
യകോതില്ള്്ൈഹേരണമാ
ണ്ലഭിച്്്െര്ന്്ത.്എന്്ാൽ
ആശ്പനത്ിയിൽ ഒപിയിലട
ക്്ംനിയനത്്്ണങ്്ളഏർവപ്്
ട്ത്്ിയിട്്്ംആളക്്ാർക്ട്്
മായിഎത്്്ന്്ത് നേ്ദ്്യിൽ

വപട്്ിര്ന്്്.
ഈ ൈാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
എൈ്എടിആശ്പനത്ിയിവല
കൊക്്ർമാരം് കനഴസ്്മാരം്
ഉളവപ്്വടയ്ള്്മ്ഴ്െൻജീെ
നക്്ാരം് ല്്ക്്ാർഡ്േള േ
യ്്ികലത്്ിയ്ള്്ചിനത്ംനപ്ചരി
പ്്ിച്്ത.്
ഇത്െഴി കോെിഡ് നപ്തി
കോധകോധെതേ്രണനപ്െ
ർത്്നങ്്ളിൽപങ്്്വോള്്ാ
നായതിൽജീെനക്്ാർൈംത്
പത്ിനപ്േടിപ്്ിച്്്.

വനയ്്ാറ്്ിൻേര:േിൈാൻകോ
ണനഗ്ൈ്തിര്െനത്്പ്രംജി
ല്്ാവൈനേ്ട്്റിഅജമ്ലിവ്്്അ
ോലനിരയ്ാണത്്ിൽജില്്ാനപ്
ൈിഡ്്്്മാരായമ്ട്്ംഎം.എ
ൈ.്അനിലിവ്്്കനത്തവ്ത്്ി
ൽഅന്കോചിച്്്.വോെിഡ്
19വ്്്നപ്തികോധനപ്െർത്്ന
ങ്്ള്വടഭാഗമായികോക്ഡൗ
ണനിലനിൽക്്്ന്്തിനാൽ
ഒത്്്കചരാന്ള്്നിയമതട
സ്്ംേണക്്ിവലട്ത്്്ആയര
സ്ചേമായി ജില്്യിവല ൈം
സ്്ാനഭാരൊഹിേളം്ജില്്ാ
ഭാരൊഹിേളം് നികോജേമ
ണ്്ലം ഭാരൊഹിേളം് ഉള
വപ്്വടയ്ള്് മ്ഴ്െൻ നപ്െർ
ത്്േരം് അജമ്ലിവ്്് കോ
കട്്അെരെര്വടവോസബല്
േളിൽഅപ്കോഡ് വചയത്.്
അതിന്മ്ന്്ിൽഅെരെര്
വടെീട്േളിൽഇര്ന്്ാണ്ഇ
ന്്വലരാെിവല10ന്ഒര്നിമി
ഷംമൗനനപ്ാർഥനകോവടഅ
ന്കോചനംകരഖവപ്്ട്ത്്ിയ
ത.്

വകാെിഡ്ഗപ്തിലോധലോധെതക്രണസലദ്്ശവ്മായി
എസഎ്ടിആശ്പഗത്ിയിവെലോക്്ർമാരം്മറ്്്ജീെനക്്ാരം്.

അജമ്െില്്്നിരയ്ാണത്്ിൽ
അന്ലോചിച്്്

വെഞ്്ാറമ്ട:് "എവന്്
മനസ്്ിലാകോ?ഞാനാ
ണ് വോകോണസെറ
ൈ്വ്ഹാനിൽനിന്്്ം
കോേവത്് ആവേ മ
ഹാമാരിയിലാക്്ിയെി
ര്തൻ. ഇത്്ിരി കോ
ന്്എക്ന്ട്നീയ്ദ്്ം
നപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്േയാ
ണകല്.്..'അട്്ഹൈിച്്്
വോണ്്്  മന്ഷയ്രാേി
കോട്വോകോണസെ
റൈ് ൈംെയിക്്്േയാ
ണ.്ോത്്ിഗിരിെിയയ്ാഭ
െനിവല ഏഴാം ക്്ാൈ്
െിയയ്ാർഥിനി ൈക്നഹ
കോഹനാണ്വോെിഡ്
സെറൈായിദ്േയ്ാെി
ഷേ്ാരം  നടത്്ിയിരി
ക്്്ന്്ത.് അദ്്്യാപിേ
ബിന്്് നദ്്നയാണ്
ൈന്േ്ിപറ്്്്എഴ്തിയിരി
ക്്്ന്്ത.്വോെിഡ്യ്
മായി ബന്്വപ്്ട്്് നിരെധി
െീഡികോേള ഉണ്്ാവയങ്്ി
ലം്വോെിഡ്സെറൈിവ്്്
ോഴച്പ്്ാടില്വടഈകോേ

വത്്ോണ്േഎന്്ൈങ്്ൽ
പ്്ംഉണ്്ായില്്.അത്്രംചി
ത്്യാണ് ഇങ്്വനവോര്
ൈന്േ്ിപറ്്്്എഴ്ത്ൊൻകന്പ
രിപ്്ിച്്വതന്്് ബിന്്് നദ്്ന

പറഞ്്്.  വോെിഡ്
സെറൈ്മന്ഷയ്കോട്
ൈംൈാരിക്്്ന്്രീതി
യിലാണ് ഏോഭിന
യംആെിഷേ്രിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്തനിവക്്തി
വര കോരാടാൻ ഈ 
കോേംമ്ഴ്െൻഒര്
മിക്്്ന്്ത് സ്ദ്്രമാ
യ ോഴച്്്യാണ് എ
ന്്ാൽപ്്ിവന്് സയെ
ത്്ിവ്്്ൈവ്ത്്ംനാട്്ി
ൻ തവ്്് ോലിടറ്
ന്്്.ൈവ്യംഅർപ്്ിച്്്
നപ്െർത്്ിക്്്ന്്ആ
കോഗയ് നപ്െർത്്െർ
ക്്്ം, വപാലീസ്ോർ
ക്്്ംവമല്്ാംവോകോ
ണഅഭിനദ്്നങ്്ളം്
അറിയിക്്്ന്്്ണ്്്.
എല്്ാെരം്െീട്്ിമ്ള്്ി
ലായകോവട നപ്ക്തി
ക്ട്തൽസ്ദ്്രിആ

യിരിക്്്ന്്്. "കോോ ൈമ
ൈത്ാസ്ഖികോഭെന്്്'എ
ന്്താേവട്്ഇനിനിവ്്്ആ
പത്ൊേയ്ം.

ശാന്്ിഗിരിെിേയ്ാഭെൻഒരക്്്ിയദ്ശയ്ഭാ
ഷയ്.

"തൊറോണനൈറസിന്
ദ്ശയ്ഭാഷയ്തൊര്ക്്ിശാന്്ിഗിരിൈിദയ്ാഭൈൻ'

ചിരിത്്സഹായം
വിതരണംലചയത്്
േഴക്്്ട്്ം:േഴക്്്ട്്ം2525-ാം
നമ്്ർ എൻഎൈഎ്ൈ് േര
കോഗനപ്െർത്്നപരിധിക്്്
ള്്ിവല ജാതിമത കഭയവമകന്യ
നിർദ്്നരായ300കപർക്്്ആ
യിരംര്പെിലെര്ന്്ഭക്്്യ
ധാനയ് േിറ്്്േളം് 1000 മാ
ൈക്്്്േളം്ചിേിത്്ാധനൈ
ഹായവം്െിതരണംവചയത്.്
താല്ക്്്യ്ണിയൻ േമ്്ിറ്്ി
അംഗം എൈ.് കോപിനാഥൻ
നായർ,േരകോഗംനപ്ൈിഡ്്്്
ആർ. പരകമേവ്രൻ നായർ,
വൈനേ്ട്്റിവജ.ബാബ്ക്്്ട്്ൻ
നായർ,നട്ഷറർപി.അനിൽക്
മാർ,കോയി്്്്വൈനേ്ട്്റിഅ
നിൽക്മാർ.പി,െനിതാൈമാ
ജംനപ്ൈിഡ്്്്സഷലാകോഹ
ൻ,മറ്്്േരകോഗംഭാരൊഹിേ
ളം്,െനിതാൈമാജം ഭാരൊ
ഹിേളം്കനത്തവ്ംനൽേി.

തിര്െനത്്പ്രം: വോെിഡ്
19 നപ്തികോധ നപ്െർത്്ന
ത്്ിവ്്്ഭാഗമായിൈംസ്്ാന
ൈർക്്ാർനൽക്ന്്ൈൗജനയ്
ഭക്്്യധാനയ്േിറ്്ിവ്്്െിതര
ണംജില്്യിൽപ്കോഗമിക്്്
ന്്്. ജില്്യിൽ ആവേ
9,46,866കറഷൻോർഡ്േളാ
ണ്ള്്ത.്ഇതിൽ62921എഎ
സെ (മഞ്്) ോർഡ്േളിൽ
60968ോർഡ്ോർക്്്ഇതി
കോടേം ൈൗജനയ് ഭക്്്യധാ
നയ് േിറ്്് നൽേിക്്ഴിഞ്്്.
3,91,701പിഎച്്്എച്്്ോർഡ്
േള്വടൈൗജനയ്ഭക്്്യധാനയ്
േിറ്്്െിതരണംനാവളമ്തൽ
ആരംഭിക്്്ം.
വോകോണക്്ാലത്്്ആർ
ക്്്ം ഭക്്ണത്്ിന്കെണ്്ി

ബ്ദ്്ിമ്ട്്ര്വതന്്ൈർക്്ാരി
വ്്്ദ്ഢനിശ്്യത്്ിവ്്്ഭാഗ
മായിട്്ാണ് ഭക്്്യെിഭെങ്്ള
ൈസല്്കോ കറഷൻ േടേളി
ല്വട െിതരണം വചയ്്്ന്്ത.്
പഞ്്ൈാര,ചായവപ്്ടി, ഉപ്്്,
വചറ്പയർ, േടല, വെളിവച്്
ണ്്,ആട്്,റെ,മ്ളക്വോടി,മ
ല്്ിവപ്്ടി,പരിപ്്്,മഞ്്ളവപ്്
ടി,ഉല്െ,േട്ക,് കോപ്്്,ൈ
ണഫ്ളെർഓയിൽ,ഉഴ്ന്്്എ
ന്്ിങ്്വന17ഇനംനികത്യാപ
കോഗൈാധനങ്്ളഅടങ്്്
ന്്താണ്േിറ്്്.ഇെആെേയ്മി
ല്്ാത്്െർക്്്ൈിെിൽൈസല്്
ൈിവ്്് വെബസ്ൈറ്്് ൈദ്്ർ
േിച്്്വൊകണറ്്്സമേിറ്്്എ
ന്്ഓപഷ്ൻെഴിൈംഭാെന
വചയ്്ാനം്ൈൗേരയ്മ്ണ്്്.

സൗജനയ്ഭക്്്യധാനയ്കിറ്്്വിതെണം
ജില്്യിലപ്കോരമിക്്്ന്്്

കോണ്്ഗര്സ്ഗര്വര്്ത്്കരെഅറസ്്്്്രെയത്തില്്
ഗര്തികേധിച്്്കേശീയരാതഉരകോധിച്്്

േര്നാഗപ്്ള്്ി:ജില്്ാേലകറ്്്
ർക്്്  നികെയനം നൽ്്ോൻ്്
കോയയ്ത്്്കോണ്്നഗ്ൈ്നപ്
െർ്്ത്്േവരഅറസ്്്്്വചയത്തി
ൽ്്നപ്തികഷധിച്്്നപ്െർ്്ത്്േർ
കയേീയപാതഉപകോധിച്്്.ഇ
ന്്വല രാെിവല എകട്്വടയാ
ണ്ൈംഭെങ്്ള്വടത്ടക്്ം.ച
െറ നികോജേ മണ്്ലം യ്
ത്്്കോണ്്നഗ്ൈ്നപ്ൈിഡ്്്്േ
രത്പട്്ത്്ാനം,ജില്്ാസെൈ്
നപ്ൈിഡ്്്്െിന,്വേഎൈ്യ്
ജില്്ാ വൈനേ്ട്്റിഅത്ൽ്്എ
ൈ.്പിഎന്്ിെര്ള്്വപ്്ട്്പതി
വോന്്് കപരടങ്്്ന്്ൈംഘം
സൈക്്ിളിൽ്്  നപ്ൊൈിേവള
തിരിച്്് വോണ്്്െരാൻ്്ആെ
േയ്മായനടപടിൈർ്്ക്്ാരിവ്്്
ഭാഗത്്് നിന്്്ണ്്ാേണം എ
ന്്ാെേയ്വപ്്ട്്് ജില്്ാ േലകറ്്്
ർ്്ക്്്നികെയനംനൽ്്ോൻ്്കോ
യ നപ്െർ്്ത്്േവരചെറപാല
ത്്ിന്ൈമീപത്്്നിന്്വോ
ലീൈ്ൈംഘംതടഞ്്്.കോക്
ഡൗണായതിനാൽ്് ഇനത്യം്
കപവരേടത്്ിെിടാൻ്്പറ്്ില്്
എന്്് വോലീൈ് അറിയച്്തി
വനത്ടർ്്ന്്്  നപ്െർ്്ത്്േരം്
വോലീസം്തമ്്ിൽ്്ൊകക്്റ്്ം
നടന്്്.നപ്െർ്്ത്്േര്വടസൈ
ക്്ിള്്േസ്്്്ഡയിവലട്ത്്്ഇെ
വരഅറസ്്്്്വചയത്.്ഇതിനിട
യിൽ്്ജില്്ാേലകറ്്്വറോണാ
ൻ്്എത്്ിയഡിൈിൈി നപ്ൈി
ഡ്്്് ബിന്്്ക്ഷണ്, യ്ത്്്
കോണ്്നഗ്ൈ്ജില്്ാനപ്ൈിഡ്്്്
അര്ണ്്രാജ്എന്്ിെവരവോ
ല്്ത്്്വെച്്്വോലീൈ്തടഞ്്്
എന്്റിഞ്്നപ്െർ്്ത്്േർ്്േ
ങ്്രമംഗലത്്്കയേീയപാതഉപ
കോധിച്്്.ജില്്ാവൈനേ്ട്്റിനി

ഷസ്നീഷ,്മകഹഷ,്മ്ഹ്ൈി
ൻ്്,ഷബീർ്്ഖാൻ്്,കോപ,്പന്്
ന മ്നീർ്്, ആനദ്്ൻ്്, റികോ
ഷാഎന്്ിെര്വടകനത്തവ്ത്്ി
ലായിര്ന്്്ഉപകോധം.എല്്ാ
മാനയണ്്ങ്്ളം്അന്ൈരിച്്്
കോയതങ്്വളയാവോര്ോ
രണവം്ഇല്്ാവതവോലീൈ്ത
ടയ്േയായിര്ന്്്എന്്് നപ്െ
ർ്്ത്്േർ്്പറയ്ന്്്.സൈക്്ി
ള്്യാനത്നടത്്ിയതിനം് കയ
േീയപാതഉപകോധിച്്തിനവ്റ
കപരിലം്നപ്െർ്്ത്്േർ്്വക്്തി
വരകേവൈട്ത്്്.

മാെിനയ്ംതളളിയതായി
പരാതി
േര്നാഗപ്്ള്്ി: രാനത്ി ോല
ത്്്േൗചാലയത്്ിൽ്്നിന്്്ള
ളമാലിനയ്ംതളള്ന്്തായിപ
രാതി. പന്്നആണ്കെലിൽ്്
കക്്നത്ത്്ിന് വതക്്്െേ
വത്്ഒര്െർ്്ക്്്കോപ്്ിന്ൈ
മീപത്്ാണ്മാലിനയ്ംതളളിയി
രിക്്്ന്്ത.് തിങ്്ഴാഴച് പ്ല
ർ്്വച്്യാണ്ൈാമ്ഹിേ െിര്
ദ്്ർ്്ഇത്്രത്്ിൽ്്മാലിനയ്ംത
ളളിയത.്രാെിവല നപ്കയേത്്്
നിന്്്ംദ്ർ്്ഗന്്ംെന്്തിവന
ത്ടർ്്ന്്്നടത്്ിയപരികോധ
നയിൽ്്മാലിനയ്ംതളളിയനില
യിൽ്് േവണ്്ത്്്േയായിര്
ന്്് എന്്് നപ്കയേൊൈിേള്്
പറയ്ന്്്. കനരവത്്യം് ഇ
ത്്രത്്ിൽ്്ഇെിവടമാലിനയ്ം
തളളിയിര്ന്്്.ൈംഭെവ്മായി
ബന്്വപ്്ട്്്ചെറവോലീൈിൽ്്
പരാതിനൽ്്േി.

ചെറനിലോജകമണ്്െംയ്ത്്്ലോൺ്്ഗഗ്സ്ഗപ്െർ്്ത്്കവര
ലോെീസ്തടഞ്്തിൽ്്ഗപ്തിലഷധിച്്്ലോെീസം്ഗപ്െർ്്ത്്കരം്
തമ്്ിൽ്്നടന്്ൊലക്്റ്്ം.

േര്നാഗപ്്ള്്ി: ൈർക്്ാർമ
ത്്്യബന്്നത്്ിന്ഇളവ്േ
ള നൽേിയകപ്്ള കോക്്്
ഡൗണ മാനയണ്്ങ്്ള ലം
ഘിച്്്തമിഴന്ാട്കതങ്്ാപട്്ണ
ത്്ിൽ നിന്്്ം മ്ന്്് മത്്്യ
വോഴിലാളിേവള വചറ്െള്്
ത്്ിൽനീണ്്േരയിൽഎത്്ി
ച്്്മത്്്യബന്്നംനടത്്ിയ
നീണ്്േരൈവ്കയേിആ്്്ണി
വയേവ്ാറസ്്്യിൻവചയത്.്
കോസ്്്്ൽ ൈർക്്ിള ഇൻ
ൈവ്പക്്ർഷരീഫിന്ലഭിച്്ര
ഹൈയ് െിെരത്്ിവ്്് അടി
സ്്ാനത്്ിൽകോസ്്്്ൽവോ
ലീൈ്ആ്്്ണിയ്വടെീട്പരി
കോധിച്്ങ്്ിലം്ആവരയം്േ
ണ്്ത്്ാനായില്്.ഇന്്വലപ്ല
ർവച്്മത്്്യവ്മായിഎത്്്ന്്

െള്്ങ്്ളിൽ നടത്്ിയ പരി
കോധനയിലാണ് ആ്്്ണി
പിടിയിലായത.് തമിഴന്ാട്്ിൽ
നിന്്്ംവോ
ണ്്്െന്് മ
ത്്്യവോഴി
ലാളിേവള
ഇതിനേം മ
വറ്്ര് െള്്
ത്്ിൽ ആ
്്്ണിതമിഴ്
നാട്്ികലക്്്
അയച്്ിര്
ന്്്.െള്്ങ്്
ളം് വചറ്
കോട്്്േളിലം് തമിഴന്ാട്്ില്
ള്്മത്്്യവോഴിലാളിേവളകേ
രളത്്ിൽഎത്്ിച്്്മത്്്യബ
ന്്നംനടത്്്ന്്തിനായിനപ്

കത്യേകോബിതവന്്ൈജീെ
മായി നപ്െർത്്ിച്്് െര്ന്്്
വെന്്സ്ചനയ്ണ്്്.ഇതിവന

നിയനത്്്ിച്്ിവല്്ങ്്ിൽ കേരള
ത്്ിവ്്് തീരനപ്കയേങ്്ളിൽ
കോെിഡ്പടരാന്ള്്ൈാധയ്
തഏവറയാണ്എന്്ാണ്അ

ധിക്തര്വടനിഗമനം.കോസ്്്്
ൽൈിഐഎൈ.്ഷരീഫിവ്്്
കനത്തവ്ത്്ിൽ എൈ്ഐമാ
രായഭ്െനയാൈ,്എം.ൈി.നപ്
ോത്്ൻ, കോഹൻക്മാർ,ൈ
ജയൻ എഎൈ്ഐമാരായ
ഡി.നേ്ീക്മാർ,വൈബാസ്്്്്യൻ,
ൈിപിഒ  അനിൽക്മാർ എ
ന്്ിെരാണ് പരികോധനനട
ത്്ിയത.് ൈിറ്്ി വോലീൈ് േ
മ്്ീഷണർ റ്്ി. നാരായണവ്്്
നിർകദ്്ോന്ൈരണം കോക്്്
ഡൗണ മാനയണ്്ങ്്ള ലം
ഘിച്്് എത്്്ന്് അനയ് ൈം
സ്്ാന വോഴിലാളിേവള േ
വണ്്ത്്്ന്്തിനായിനപ്കത്യേ
ൈേ്ാഡ്ര്പിേരിച്്്േർേന
പരികോധനനടത്്ിെര്ന്്
തായിവോലീൈ്അറിയിച്്്.

തമിഴന്ാട്്ിൽനിന്്്ംമത്്്യതൊഴിലാളികതള
എത്്ിച്്യാൾകവ്ാറന്്്നിൽ

മംഗലപ്രം:ഭക്്ണംേിട്്ാവത
അലഞ്്്തിരിയ്ന്്വതര്വ്
നായേളക്്് ഭക്്ണവ്മായി
മംഗലപ്രംനഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
ജനനപ്തിനിധിേള ഇറങ്്ി.
െിേൈനോരയ് വചയർമാൻ
മംഗലപ്രംഷാഫി,വമമ്്ർമാ
രായഎം.ഷാനൊൈ്,െി.അ
ജിക്മാർഎന്്ിെര്വടകനത്
തവ്ത്്ിലാണ്ബക്്റ്്ിൽഭക്്
ണവ്മായി പല ഭാഗങ്്ളില്
മായി അലഞ്്് തിരിയ്ന്്
നായേളക്്്എത്്ിച്്്വോട്
ത്്ത.്ആള്േവളോണ്കപ്്
ളഓടിഅേല്ന്്നായേളഭ

ക്്ണം െിളമ്്്ന്്ത് േണ്്
കപ്്ള അട്കത്്യക്്്് ഓടി
വയത്്്േയായിര്ന്്്. കോ
കഡ്ൗണിൻവ്്് പശ്്ാത്്ല
ത്്ിൽഭക്്ണംേിട്്ാവതെര്
ന്്വതര്വ്നായേളെീട്േ
ളിൽവേട്്ിയിട്്ിരിക്്്ന്്െളർ
ത്്്മ്ഗങ്്വളയം്മന്ഷയ്വര
യം്ആനേ്മിക്്ാന്ള്്ൈാഹ
ചരയ്ം സ്ഷ്്ിക്്്വമന്്്ള്്ത്
വോണ്്ാണ് അെയക്്്് ഭക്്
ണംനൽോൻതയ്്ാറായവത
ന്്്െിേൈനോരയ് വചയർമാ
ൻ മംഗലപ്രം ഷാഫി പറ
ഞ്്്.

നായകൾകു്ുആഹാരവുമായി
ജനപരുതിനിധികൾ

വതര്വ്നായകൾക്്്ഭക്്ണവ്മായിമംഗെപ്രംഗഗ്ാമപഞ്്ായ
ത്്്അംഗങ്്ളായമംഗെപ്രംഷാഫി,വമമ്്ർമാരായഎം.ഷാന
ൊസ്,െി.അജിക്മാർഎന്്ിെർ.

േഴക്്്ട്്ം:മംഗലപ്രംനഗ്ാമപ
ഞ്്ായത്്ിൽത്ടങ്്ിയേമ്്്യ്
ണിറ്്ിേിച്്ണികലയക്്്്മംഗല
പ്രംനഗ്ാമപഞ്്ായത്്ിവലഅ
ങ്്ണൊടി െർക്്ർമാരം് വഹ
ൽപ്്ർമാരം്10,000ര്പൈംഭാ
െനനൽേി.നഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
നപ്ൈിഡ്്്്കെകങ്്ട്മധ്ഏ
റ്്്ൊങ്്ി.സെൈ്നപ്ൈിഡ്്്്
സ്മ ഇടെിളാേം, െിേൈന

ോരയ്വചയർമാൻമംഗലപ്രം
ഷാഫി,ആകോഗയ്ോരയ്വചയർ
മാൻകെണ്കോപാലൻനായ
ർ, കക്്മോരയ് വചയർകപഴ്ൈ
ണഎൈ.്ജയ, വമമ്്ർമാരായ
െി.അജിക്മാർ,എം.ഷാനൊ
ൈ,് വേ.കോപിനാഥൻ, ൈി
ന്്്.ൈി.പി,വൈനേ്ട്്റിജി.എ
ൻ.ഹരിക്മാർ എന്്ിെർ ൈ
ന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.

സമ്ഹഅട്ക്്ളയക്്്്അങ്്ണവാടി
ജീവനക്്ാർ10,000ര്പനൽരി

മംഗെപ്രം ഗഗ്ാമപഞ്്ായത്്ിവെഅങ്്ണൊടിെർക്്ർമാരം്
വഹൽപ്്ർമാരം്കട്ിസമാഹരിച്്10,000ര്പഗഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
ഗപ്സിഡന്്്്ലെലങ്്ട്മധ്ഏറ്്്ൊങ്്്ന്്്.

ലോക്ഡൗൺഅയവ്:കടകൾത്റന്്്,ജനം
പ്റത്്ിറങ്്ി;പരിലോധനശക്്മാക്്ിപൊലീസ്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
വനയ്്ാറ്്ിൻേര : കോക്ഡൗ
ണിൽഅയവ്െര്ത്്ിഎന്്
ധാരണയിൽ ഇന്്വല രാെി
വലമ്തൽതാല്ക്്ിവലനിര
െധിനപ്കയേങ്്ളിൽെയ്ാപാര
സ്്ാപനങ്്ളത്റക്്്േയം്
കോന്്്ംപടിൊഹനങ്്ളനി
ലത്്ിറക്്്േയം് വചയത്ത്
വോലീൈിവനഅവേവെട്്ിലാ
ക്്ി.
ൈംഭെം പത്്ി കേടാവണ
ന്്്മനസ്്ിലാക്്ിയവോലീൈ്
കോക്ഡൗണനിർകദ്്േനപ്ോ
രം നിബന്്നേള േർക്്േ
മാക്്ിനിയനത്്്ണങ്്ളഏർ
വപ്്ട്ത്്ി.ഇന്്വല രാെിവല
ഒൻപകോവട പാറോല മ്ത
ൽവനയ്്ാറ്്ിൻേര,ബാലരാമ
പ്രംകയേീയപാതയിലം്പ്
വ്്ാർ കമഖലയിലം് മലകോര
നപ്കയേമായവെള്്റട,ക്ന്്
ത്്്ോൽ,ആരയ്ംകോട,് വപ
ര്ങ്്ടെിള  ത്ടങ്്ിയസ്്ല
ങ്്ളിലം് ൊഹനങ്്ള്വടെ
ൻതിരക്്ന്ഭെവപ്്ട്്്.േടേ
ക്പ്ളങ്്ളപ്ർണ്്മായം്ത്
റന്്നിലയിലായിര്ന്്്.
അതിർത്്ിനപ്കയേമായതി

നാൽ േടേളത്റക്്്ന്്തി
വന ക്റികച്് ൊഹനങ്്ള
നിലത്്ിറങ്്്ന്്തിവനക്റി
കച്്ൈർക്്ാരിൽനിന്്്ംയാ
വോര്നിർകദ്്േവം്ലഭിച്്ിര്
ന്്ില്്.
ഇകോവടനിർകദ്്േങ്്ളക്്്
െിര്ദ്്മായിത്റന്്േടേള
അടിയത്്ിരമായിഅടപ്്ിക്്്
ൊനം്ൊഹനഗതാഗതംനി
യനത്്്ിക്്്ൊനം്വനയ്്ാറ്്ിൻ
േരഡിസെഎൈപ്ിഅനിൽ
ക്മാർ വനയ്്ാറ്്ിൻേരവോ
ലീൈ്ൈബ്ഡിെിഷനിവലഎ
ല്്ാൈിഐമാർക്്്ംഎൈ്ഐ
മാർക്്്ം നിർകദ്്േം നൽേി.
ത്ടർന്്്
കോക് ഡൗണ േലയളെി
ൽത്റന്്ിര്ന്് േടേവൊഴി
വേമവറ്്ല്്ാ സ്്ാപനങ്്ളം്
െയ്ാപാരിേവള പറഞ്്് മന
സ്്ിലാക്്ിഅടപ്്ിക്്്േയായി
ര്ന്്്.ൈർക്്ാർനിർകദ്്േിച്്ി
ര്ന്്നപ്ോരംഒറ്്അക്്ങ്്ളി
ല്ള്് ൊഹനങ്്ളമാനത്കമ
നിരത്്ിലിറക്്ാൻവോലീൈ്
അന്െയിച്്്ള്്്.ഒറ്്അക്്മ്
ള്് ൊഹനങ്്ള്ലം് മാൈക്്
ധരിക്്ാവതഎത്്ിയയാനത്ി

േര്വടൊഹനങ്്ളം്േടന്്്
കോോൻഅന്ൊയിച്്ില്്.
നിർകദ്്േങ്്ളഅന്ൈരി
ക്്ാത്്50ഓളംൊഹനങ്്ള
വോലീൈ്േസ്്്്ഡിയിൽവയട്

ത്്്.ഇന്്്ഇരട്്നമ്്റ്േളഉ
ള്്ൊഹനങ്്ളക്്്മാനത്കമ
നിരത്്ിൽഇറങ്്ാൻഅന്
ൊയമ്ള്്്വെന്്്ംൈർക്്ാർ
നിർകദ്്േം ലഭിക്്്ന്് മ്റ

യക്്്് േടേള ത്റക്്്ൊൻ
അന്െയിക്്്വമന്്്ം വനയ്്ാ
റ്്ിൻേരഡിസെഎൈപ്ിഅ
നിൽക്മാർ മാധയ്മങ്്കൊട്
പറഞ്്്.

ലോകഡ്ൗൺകഴിഞ്്്വെന്്്ധരിച്്്ഇന്്വെലേശീയപാതയിൽൊഹനങ്്ൾഇറങ്്ിയലപ്്ൾ
വനയ്്ാറ്്ിൻകരആല്മ്്്ട്ജംഗഷ്നിവെദ്ശയ്ം.

ബൈക്്ിലെത്്ിയസംഘംനടത്്ിയ
രലല്്റിൽലൊെീസ്രാരന്പര്ക്്്
േര്നാഗപ്്ള്്ി: ക്ലകേഖര
പ്രത്്്പിക്്റ്്്ഡയ്്ട്്ിയിൽഉ
ണ്്ായിര്ന്് വോലീസ്ോർ
ക്്്കനവരസബക്്ിവലത്്ിയ
ൈംഘം നടത്്ിയേകല്്റിൽ
വോലീസ്ോരന് പര്കക്്റ്്്.
ോലിന്ൈാരമായിപരികക്്റ്്
വോലീസ്ോരൻ വോല്്ത്്്
എൻഎൈ് ആശ്പനത്ിയിൽ
ചിേിത്്യിലാണ.്വോല്്ംഎ
ആർേയ്ാമ്്ിവലവോലീസ്ോ
രൻ െിോത്്ിനാണ് ആനേ്മ
ണത്്ിൽ പരികക്്റ്്ത.് പരി
കക്്റ്്െിോത്്ിവനഉടൻേര്
നാഗപ്്ള്്ിതാല്ക്്്ആശ്പ
നത്ിയിൽഎത്്ിച്്്.
എന്്ാൽ പരിക്്് ഗ്ര്തര
മായതിനാൽവോല്്വത്്ആ
ശ്പനത്ിയികലക്്്മാറ്്്േയായി
ര്ന്്്.ോലിവ്്്എല്്ിന്വോ
ട്്ല്ണ്്്. േര്നാഗപ്്ള്്ി ക്ല
കേഖരപ്രം,ക്ഴ്കെലിമ്ക്്ി
ന്ൈമീപംേഴിഞ്്യിെൈം
രാനത്ി പത്്രകോവടയാണ്
ൈംഭെം. സബക്്ിവലത്്ിയ
മ്ന്്ംഗൈംഘമാണ്േവല്്റി
ഞ്്വതന്്് വോലീൈ് പറ
ഞ്്്. േവല്്റിഞ്് ൈംഘം
ഞായറാഴച്സെക്കന്്രംമ്
തൽസബക്്ിൽഇത്െഴിേറ
ങ്്ിനടക്്്േയായിര്ന്്്.രാ

നത്ികോവട െീണ്്്ം സബക്്ി
വലത്്ിയ രണ്്ംഗ ൈംഘം
ഡയ്്ട്്ിയിൽ ഉണ്്ായിര്ന്്
വോലീസ്ോരവനചീത്്െിളി
ച്്്.ഇെർപിന്്ീട്തിരിവേെ
ര്ക്പ്ളവോലീൈ്തടയാൻ
നേ്മിവച്്ങ്്ിലം്മവറ്്ര്െഴിയി
ല്വട രക്്വപ്്ട്േയായിര്
ന്്്.പിന്്ീട്എത്്ിയാണ്േ
വല്്റിഞ്്ത.്
മാൈങ്്ളക്്്മ്മ്്്ഈസ്്
ലത്്ിന്ൈമീപംനടന്്വോല
പാതേവത്്ത്ടർന്്ാണ്സ്്
ലത്്്പിക്്റ്്്ഏർവപ്്ട്ത്്ിയി
ര്ന്്ത.്  ൈംഭെവ്മായി ബ
ന്്വപ്്ട്്് േണ്്ാലറിയാവ്ന്്
മ്ന്്് യ്ൊക്്ളവക്്തിവര
വോലപാതേ നേ്മത്്ിന് കേ
വൈട്ത്്ിട്്്ണ്്്. ൈമീപവത്്
ൈിൈിടിെി ദ്േയ്ങ്്ള ഉളപ്്
വടപരികോധിച്്വോലീൈ്ഇ
െവരതിരിച്്റിഞ്്ിട്്്ണ്്്.കോ
ക് ഡൗണ്മായി ബന്്വപ്്ട്്്
പ്തിയോെിൽ െച്്് വോലീ
ൈിവനഅനേ്മിച്് ൈംഘത്്ി
ൽവപ്്ട്്െർഇകപ്്ഴവത്്ൈംഭ
െത്്ിലം്ഉവണ്്ന്്്േര്തവപ്്
ട്ന്്്.അനേ്മിേവളഉടൻേസ്്്്
ഡിയിവലട്ക്്്വമന്്ാണ്വോ
ലീൈ് വ്ത്്ങ്്ള നൽക്ന്്
െിെരം.

നിർധനയുവതികളുടെവിവാഹം
നെതുുിമാതുകയായി
വെഞ്്ാറമ്ട.്മേള്വടെിൊ
ഹകത്്വൊപ്്ംരണ്്്നിർധന
ക്ടം്ബങ്്ളിവലയ്െതിേള്
വട െിൊഹവം് ഒരാള്്ക്്് െി
ൊഹധനൈഹായവം്നലേ്ി
െയ്െൈായൈംരംഭേൻ്് മാത്
േയായി.വെഞ്്ാറമ്ട്സമല
യക്്്ൽ്്നര്്പ്്്സ്്ാപനങ്്ള്വട
ഉടമ സമലയക്്്ൽ്് ഗാർ്്ഡ
ൻ്്ൈിൽ്്നിൈാറാണ്തവ്്്മ
േള്വടെിൊഹയിനത്്ിൽ്്ര
ണ്്് യ്െതിേള്വട െിൊഹം
ക്ടിനടത്്ിവക്്ട്ക്്്േയം്
മവറ്്ര്യ്െതിയ്വടെിൊഹ
ത്്ിന് ൈഹായവം്നലേ്ിയ
ത.് ഞായറാഴച്നിൈാറിവ്്്
യം്ഷജീലയ്വടയം്മേളായ
ൈായിയയ്വടയം്ൊമനപ്രം
േര്െയൽ്്ഫൊൈ്മൻ്്ൈിലി
ൽ്്സൈന്ല്്ാബ്്ീവ്്്യം്ജമീ
ലാ ഹക്്ിമിവ്്്യം് മേനായ
സഫൈല്മായ്ള്് െിൊഹ
കത്്വൊപ്്ംപാരിപ്്ള്്ിഎഴി
പ്്്റംലക്്ംെീട്കോളനിയിൽ്്
ൈലിമിവ്്്യം്ഷാഹിയയ്വടമ
േള്് ഖയീജയ്വടയം് വപര്മാ
ത്റവതര്െിൽ്് സതെിളാേ
ത്്്െീട്്ിൽ്്അഷറഫ്ന്ർ്്ജഹാ
ൻ്്യമ്്തിേള്വടമേൻ്്ഷഹീ
ന്മായ്ള്് െിൊഹവം് വെ
ഞ്്ാറമ്ട് കോട്്റകക്്ണം
സെഷണ്്െഭെനിൽ്്പകരത
നായരഘ്െിവ്്്യം്ോലിനി
യ്വടമേള്്രജിതയ്വടയം്ഇ
ട്ക്്ിൊഗമണ്്വചറിയോെി
ൽ്്ഹൗൈിൽ്്മകോജിവ്്്യം്
ഉഷയ്വടയം്  മേൻ്്  മജ്െി
വ്്്യം് െിൊഹവ്മാണ് നട

ന്്ത.്മവറ്്ര്െിൊഹവം്ക്
ടി നടകക്്ണ്്ത്ണ്്ായിര്ന്്്
വെങ്്ിലം് െരന് കോക് ഡൗ
ണോരണംനാട്്ിവലത്്ാൻ്്േ
ഴിയാത്്തിനാൽ്്മവറ്്രെൈര
ത്്ികലക്്്മാറ്്ി.എന്്ാൽ്്ഇെ
ർ്്ക്്്ള്് െിൊഹധനൈഹാ
യംനലക്്േയ്ണ്്ായി.പ്റവമ
നിന്്്ള്്രണ്്്െിൊഹത്്ിവല
യം്യ്െതിേള്്ക്്്അഞ്്്പ
െൻ്്ൈവ്ർ്്ണ്്ാഭരണങ്്ളം്െി
ൊഹെൈന്ത്ങ്്ളം്10,000ര്
പയം്ഭക്്ണചിലവ്േളം്ജീ
െകോപാധി എന്് നിലയിൽ്്
െരൻ്്മാർ്്ക്്്ഓകോഓകട്്റി
ക്്േളം് ൈംഭാെനയായി ന
ലക്്േയം് ക്ടി നിൈാർ്് ന
ലേ്ി.
കോക് ഡൗണിവ്്് പശ്്ാ
ത്്ലത്്ിൽ്്െിൊഹങ്്ള്്അ
െരെര്വടെീട്േളിൽ്്െച്്ാണ്
നടന്്ത.്െിൊഹകേഷംെധ്
െരൻ്്മാർ്് േീഴായികക്്ണ
വത്്ൈമ്ഹഅട്ക്്ളയിവല
ത്്ിഭക്്ണെിതരണണത്്ി
ൽ്്പങ്്ാളിേളായി.ഇെിവടെച്്്
മ്ഖയ്മനത്്്ിയ്വടദ്രിതാേവ്ാൈ
നിധിയികലക്്്നിൈാർ്്10,000
ഡി.വേ.മ്രളിഎംഎൽ്്എവയ
ഏലപ്ിക്്്േയം്വചയത്.്വന
ല്്നാട്പഞ്്ായത്്്നപ്ൈിഡ്്്്
സ്ജിത്എൈ.്ക്റ്പ്്്,പഞ്്ാ
യത്്ംഗങ്്ളായഎൈ.്അനി
ൽ്്,അൽ്്ൈജീർ്്െയ്ാപാരിെയ്െ
ൈായിഏകോപനൈമിതിവെ
ഞ്്ാറമ്ട്യ്ണിറ്്്നപ്ൈിഡ്്്്
ൈിതാരാബാബ്എന്്ിെർ്്ച
ടങ്്്േളിൽ്്ൈംബന്്ിച്്്.

വെള്്റട:അനധിക്തൊറ്്്
കേനദ്്്ത്്ിൽനിന്്്ംൊറ്്്ോ
രവന പിടിക്ടിയ എക്സൈ
ൈ്ഉകയ്ോഗസ്്ർക്്്മയയ്മാഫി
യാൈംഘത്്ിവ്്് നക്്രമർദ്്
നം.എകസ്ൈൈ്ൈംഘത്്ി
വ്്്ൊൻഅടിച്്്തേർത്്്െി
ലങ്്ിട്് നപ്തിവയ  കോചിപ്്ിച്്
ൈംഘംനപ്തിയിൽനിന്്്ംപി
ടിവച്്ട്ത്്30ലിറ്്ർചാരായവ്
മായാണ്േടന്്ത.്
ഒറ്്കേഖരമംഗലംെട്്പ്്റമ്്്
േടെൻ്്ക്ഴിയിൽഞായറാഴച്
രാനത്ിയിലായിര്ന്്്ൈംഭെം.
അറസ്്്്്വചയത്നപ്തിയ്മായി
കോക്േയായിര്ന്് എ
കസ്ൈൈ് ൈംഘവത്് തട
ഞ്്്നിറ്ത്്ിയമഫിയാൈം
ഘംെടിൊളം്യണ്്്േളം്ഉ
പകോഗിച്്ായിര്ന്്് ആനേ്മ
ണം.എൈഐ്ൈവ്ര്പ,്മറ്്്ഓ
ഫീൈർ്്മാരായ ഹർ്്ഷക്മാർ്്,
രഞജ്ിത്്്,രാജീവ,്കോള്്ജയ
ൻ്്എന്്ിെർക്്ാണ്മർദ്്നകമ
റ്്ത.്ഇെവരവനയ്്ാറ്്ിൻേരജി
ല്്ാആശ്പനത്ിയിൽനപ്കെേി
പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

മദയ്മാഫിയാസംഘം
അകര്മിച്്്
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എര്മതപ്്ട്്ി:തവള്്റക്്ാട്സ
ഹകരണബാങ്്ിത്്് ഹരിതം
സഹകരണംപദ്്തിയ്ലടയം്
കടല്ങ്ട്ക്ഷിഭവൻജീവനി
പദ്്തിയ്ലടയം്ഭാഗമായിചി
റമനങ്്ാട്മഹിമനര്്പ്്ിത്്്വി

ളതവട്പ്്്ഉദഘ്ാടനംകടലങ്്
ട്പഞ്്ായത്്്നപ്സിഡ്്്്രമ
ണിരാജൻനിർവഹിച്്്.ബാങ്്്
നപ്സിഡ്്്്എം.ടിലവലായ്ധ
ൻ, ക്ഷി ഓഫീസർ  ബിന്്്,
ബാങ്്് തസനക്ട്്റിപി.എസ.്നപ്

സാദ,്ഡയറകറ്്്ർമാരായനഫ്ാ
ൻസിസ് തോള്്ന്്്ർ, മീന
സാജൻ, തക.എം അഷറഫ,്
നര്്പ്്്കൺവീനർഷനിൽമാ
റ്്്്ർ,മറ്്്ക്ഷിക്്ാർത്ടങ്്ിയ
വർപതങ്്ട്ത്്്.

രചുുകുുറികുഷിയുപടവിളപവടുപു്ുഉദഘുാടനംകടനങുുടുരഞുുായതു്ുപരുസിഡനു്ുുരമണിരാജൻനി
ർവഹികുുുനുുു

കാർഷികവിളപവടുപുു്നെതുുി

മാള:ലോക്ഡൗൺകാലത്്്
വീടിത്്്മതിൽതകട്്ിൽഅക
തപ്്ട്്വിദയ്ാർഥികൾക്്ായിമാ
ളയിതലലോ.രാജ്ലഡവിസ്
ഇ്്്ർനാഷണൽസക്്ൾഫ്
ടല്ോൾലോച്്ിങ്കയ്ാംപ്സം
ഘടിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.തവലക്്ഷ
നിൽലണ്്നില്ള്്ആ്്്ണി,
ഡൽഹിക്്ാരനായഷ്ഭംസിം
ഗ,്എന്്ിവരടക്്ംഗൾഫിലം്
ഇത്്്യയിതലവിവിധഭാഗങ്്ളി
ല്മ്ള്്ന്റ്്ിഇര്പലോളംവി
ദയ്ാർഥികൾ ഫ്ടല്ോള്മായി
ലവകിട്്്നാല്മണിക്്്അവ
രവര്തട വീട്്്മ്റ്്ത്്് ലോച്്ി
ങ്്ിന്തയ്്ാറാക്ന്്്.സക്്ൾ
ഫ്ടല്ോൾലോച്്്ംസംസ്്ാ
നഅണ്്ർ22ടീമംഗവം്ലകര
ളബ്്ാലറ്്്്ഴസ്ിത്്്അണ്്ർ13
ത്്്ലോച്്്മായിര്ന്്മ്ഹമ്്
ദ്റാഫിആല്വയിതലവീട്്ിൽ
നിന്്്ം ഇ്്്ർതനറ്്ിതലസം് 

ആപ്്്ളിലക്്ഷനില്തടതോട്
ക്്്ന്്ഇര്പത്മിനിറ്്്തിയറി
ക്്ാസില്തടലഭിച്്നിർലദ്്ശമ
ന്സരിച്അവരവര്തടവീട്്്
മ്റ്്ത്്്നപ്ാകറ്്്ീസ്ആരംഭിക്്്
കയായി. 6. 30 തര ത്ടര്ന്്
നപ്ാകറ്്്ിസിൽ പത്്ടക്്ത്്ി
ത്്്യം്തമയ്വഴക്്ത്്ിത്്്
യം് ലോഡി ഫിറ്്്നസിത്്്
യം്ക്്ാസ്കളാണ്നപ്ധാനമാ
യിനടത്്്ന്്ത.്അവധിത്ട
ങ്്ിയലപ്്ൾതതന്്എല്്ാക്്ാ
സ്കളിലലയക്്്്ം ഓൺലല
ൻ ക്്ാസ്കളം് പരീക്്കളം്
ആരംഭിച്് ലോ.രാജ് ലഡവി
സ്ഇ്്്ർനാഷണൽസക്്ൾ,
ഫ്ടല്ോൾ ലോച്്ിങ് ക്ടാ
തത35ഓളംഇനങ്്ളിൽതകാ
വിഡ്മായിബന്്തപ്്ട്്ഓൺ
ലലൻമത്്രങ്്ളം്സംഘടി
പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.തപൺക്ട്്ികള്തട
അവധിക്്ാല വയ്ായാമതത്്

കണക്്ിതലട്ത്്് സം്ബാ
ഡാൻസാണ് മതറ്്രിനം. എ
ല്്ാദിവസവം്ഉച്്ക്്്12മണി
ക്്് തകാവിഡിതനക്്്റിച്്്ള്്
ലോകവിലശഷങ്്ൾഅടങ്്്
ന്്കവ്ിസ്മത്്രവം്രാനത്ി7മ
ണിക്്് വിവിധ വിഷയങ്്തള
ആസപ്ദമാക്്ി'സം്'ലോൺ
തഫറൻസ്മാണ് മതറ്്ര് നപ്
ലത്യകത.ഓലോഇനത്്ിത്്്
യം്2മിനിറ്്്വീഡിലോസക്്
ളിതലതയക്്് അയക്്്കയം്
ആയത്സക്്ളിത്്്ലഫസബ്്
ക്ലപജിൽഅലല്്ഡ്തചയ്്്
ന്്്.വിജയികൾക്്് സമ്്ാന
ങ്്ളം്നൽക്ന്്്.ഇതിനകം
ഇര്ന്്്ലോളംവീഡിലോകൾ
ലഭിച്്്  കഴിഞ്്്. രണ്്ായിര
ലത്്ളംവീഡിലോകളാണ്നപ്
തീക്്ിക്്്ന്്തതന്്്തചയർമാ
ൻലോ.രാജ്ലഡവിസ്തപലര
പ്്ാടൻഅറിയിച്്്.

ഓണകലൻഫുടുകോൾകോചുുിങുുുമായിമാള
രാജുകഡവിസ്ഇനുുുർനാഷണൽസ്കുൾ

ചാലക്്്ടി:തഫയസ്ബ്്ക്്്വ
ഴിപരിചയതപ്്ട്്വീട്്മ്്യ്മായി
സൗഹ്ദത്്ിലാവ്കയം് പി
ന്്ീട് ഭീഷണതപ്്ട്ത്്ി ബലാ
ത്്ംഘംതചയ്്്കയം്പണംത
ട്്ിതയട്ത്് ലകസിതല നപ്തി
തയ പിടിക്ടി. തോരട്്ി
കവലക്്ാട്്് ലഷജ് ലൊൾ്്
(45)ആണ്പിടിയിലായത.്സം
ഭവതത്്ക്റിച്്്തപാലീസ്പറ
യ്ന്്ത.്തോരട്്ിസവ്ലദശിയാ
യവീട്്മ്്യ്മായിക്ട്തൽ്്അ
ട്ക്്്കയം് ഇവതര തോരട്്ി
യിലം് ആല്വയില്തമല്്ാം
തോണ്്്ലൊയിഭീഷണിതപ്്ട്
ത്്ി മാനഭംഗതപ്്ട്ത്്്കയാ
യിര്ന്്്. പലലപ്്ഴായി എട്
ത്്നഗ്്ചിനത്ങ്്ൾ്്വീട്്്കാ
ലരയം്ഭർ്്ത്്ാവിലനയം്മറ്്്ം
കാണിക്്്തമന്്്  ഭീഷണിതപ്്
ട്ത്്ിയാണ്വീട്്മ്്യിൽ്്നിന്്്
സവ്ർ്്ണവം് പണവ്മായി ഏ
കലദശംഒര്ലക്്ല്ത്ളംര്
പനപ്തിലകപ്്റ്്ിയതായാണ്
പറയ്ന്്ത.്നിരത്്രംഭീഷണി
തപ്്ട്ത്്്ന്്ത്ത്ടർ്്ന്്ലപ്്ൾ്്
മാനസികസംഘർ്്ഷതത്്ത്ട
ർ്്ന്്്യ്വതിഭർ്്ത്്ാവിലോട്
കാരയ്ങ്്ൾ്്പറഞ്്തിതനത്ട
ർ്്ന്്്ഭർ്്ത്്ാവ്തോരട്്ിതപാലീ

സിൽ്്
നൽ്്കി
യപരാ
തിതയ
ത്ട
ർ്്ന്്ാ
ണ് നപ്
തിതയ
പിടി
ക്ടിയ
ത.്നിര
വധി
ലൊട്്് ഫില്മകള്തട നിർ്്മാ
താവ് ക്ടിയാണ.് ഈ രംഗ
ത്്്ംഇത്്രത്്ില്ള്്ഇടപാ
ട്കൾ്്ലഷജ്വിന്ണ്്ായിര്
ന്്തായികാണിച്്് തപാലീസി
തനപലരം്വിളിക്്്ന്്തായം്
സി.ഐപറഞ്്്.ഈലകസ്
മായിബന്്തപ്്ട്്്ക്ട്തൽ്്അ
ലന്വക്്ണംനടന്്്വരികയാ
ണ.്സി.ഐ.തക.ബി.അര്ൺ്്
ക്മാർ്്,എസ.്ഐരാമ്ബാല
ചനന്്്ലോസ.്എ.എസ.്ഐമാ
രായഷിബ,്ഭാഷി,സിപിഎദി
ലനശൻ്്പി.എംഎന്്ിവര്തട
ലനത്തവ്ത്്ിലായ്ര്ന്്് അ
ലന്വക്്ണംനടത്്ി നപ്തിതയ
പിടിക്ടിയത.്നപ്തിതയലോട
തിയിൽ്്ഹാജരാക്്ി.

അറസുുുുിലായപരുതി ചാലക്്്ടി:ചാലക്്്ടിനഗരസ
ഭലോട്്്സ്ലൊട്്ായിത്ടര്ന്്
തിനാൽ്്നഗരസഭനപ്ലദശത്്്
ലോക്ഡൗൺ്്കാലതത്്നി
യനത്്്ണങ്്ൾ്്ത്ടര്തമന്്്അ
ധിക്തർ്്അറിയിച്്്.സമീപപ
ഞ്്ായത്്്കളിൽ്് ഓറഞ്്്
ലൊണിൽ്്പറയ്ന്്ഇളവ്ക
ൾ്് ഉണ്്ായിരിക്്്ം.നഗരസഭ
യിൽ്് ഇലപ്്ഴം് നാലപ്്ത്്ി
ലയഴ് ലപർ്്നിരീക്്ണത്്ില്
തണ്്ന്്്ംഅതിൽ്്ഇര്പത്്ി
മ്ന്്്ലപർ്്താല്ക്്്ആശ്പ
നത്ിയിതല ലോകറ്്്ർ്്മാരം്.,
ലനഴ്സ്മാരം്ആതണന്്്നഗ
രസഭയിൽ്്നടന്്അവലോക
ലോഗത്്ിൽ്് റിലപ്്ർ്്ട്്് തച
യത്.്കഴിഞ്്പതിലനഴാംതീ
യതിയിതലറിലപ്്ർ്്ട്്ിത്്്അ
ടിസ്്ാനത്്ിലാണ്നഗരസഭ
തയലോട്്്സ്ലൊട്്ായിനപ്ഖയ്ാ
പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഈ തീര്മാ
നം മാറണതമങ്്ിൽ്് അട്ത്്
ലോഗത്്ിൽ്്മാനത്തമമാറ്്്വാ
ൻ്്സാധിക്്്സാധരണയായി
ഏഴ് ദീവസം ക്ടല്പ്ഴാണ്
ലോഗം നടക്്്ന്്ത് അങ്്ി
തനഎങ്്ിൽ്്24തീയതിവതര
നഗരസഭയിൽ്്ലോക്ഡൗൺ്്
സമയതത്് ലൊതല അവശയ്
സർ്്വീസ്കളം്, സാധനങ്്

ളം് വിൽ്്ക്്്ന്്സ്്ാപനങ്്
ൾ്്മാനത്തമത്റന്്്നപ്വർ്്ത്്ി
ക്്്വാൻ്് സാധിക്്്. ഓറഞ്്്
ലൊണിൽ്്പറയ്ന്്ഇളവന്
സരിച്്നഗരത്്ിൽ്്ത്റന്്ിര്
ന്്ന്ലോളംവയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ൾ്്മർ്്ച്്്്്സ്അലൊസി
ലയഷൻ്്ഭാരവാഹികളം്സഹ
കരണലത്്തടതപാലീസ്അട
പ്്ിച്്്്.നഗരത്്ിലലക്്്സമീപ
പഞ്്ായത്്്കളിൽ്്നിന്്്ംമ
റ്്്ംവര്ന്് പതിതോന്്്ലക
നന്്്ങ്്ളിൽ്്തപാലീസ്പരിലോ
ധന കർ്്ശനമാക്്ി. അനാവ
ശയ് യാനത്കൾ്് തചയ്്്ന്്വ
ർ്്തക്്തിതരനടപടികൾ്്്സവ്ീക

രിക്്്ന്്താണ.്ചാലക്്്ടിയി
ൽ്്നിലവിൽ്്സ്്ിതശാത്്മാ
തണന്്കാരയ്ംനഗരസഭതസ
നക്ട്്റി സർ്്ക്്ാരിതന ലരഖമ്
ലംഅറിയിക്്്ം.ജില്്യിതലമ
നത്്്ിയടക്്മ്ള്്വതരനഗരസ
ഭയിതലസ്്ിതിഗതികൾ്്അറി
യിക്്്കയം് ലോട്്് സ്ലൊട്്്
മാറ്്്വാൻ്് ലവണ്് കാരയ്ങ്്ൾ്്
സവ്ീകരിക്്്വാൻ്്അഭയ്ർ്്ഥിച്്്.
ലോട്്്സ്ലൊട്്്തീര്മാനങ്്ൾ്്
ലകനന്്്സംസ്്ാനസർ്്്ക്്ാര്
കള്തട നിയനത്്്ണത്്ിലായ
ത്്ിനാൽ്് ബന്്തപ്്ട്് അധി
ക്തതരപ്തിയകണക്്്കൾ്്
സമർ്്പ്്ിച്്ിട്്്തണ്്ന്്്ം അധി
ക്തർ്് പറഞ്്്. എന്്ാൽ്്
തോലോണസ്്ിരീകരിച്്ലോ
ടലശ്്രിപഞ്്ായത്്്ം.മാളപ
ഞ്്ായത്്്ംലോട്്്സ്ലൊട്്ിൽ്്
വന്്ിട്്്മില്്.ബി. ഡി. ലദവസി
എംഎൽ്്എ, നഗരസഭ തചയ
ർ്്ലപഴ്സൺ്്ജയത്്ിനപ്വീൺ്്
ക്മാർ്്, ലവസ് തചയർ്്മാൻ്്
വിൻ്്തസ്്്് പാണാട്്് പറമ്്
ൻ്്,തസനക്ട്്റിഎം.എസ.്ആ
കാശ,്സി.ഐ.തക.എസ.്സ
ന്്ീപ.് ആശ്പനത്ി സ്നപ്ണ്്്
ലോ.എൻ്്.എ.ഷീജ,ആലോ
ഗയ്വിഭാഗം അധിക്തർ്് ത്ട
ങ്്ിയവർ്്പതങ്്ട്ത്്്.

ചാലകുുുെിയിൽകോകുഡൗണുു
നിയനുതുുണംതുെരും

എല്്ാവീട്കളില്ംമാലിന്യസംസ്കരണ
സംവിധാനങ്്ൾരവണം
തോട്ങ്്ല്്്ർ:നഗരസഭയിതലഎല്്ാവീട്കളിലം്മാലിനയ്സം
സക്രണസംവിധാനങ്്ൾനിർബന്്മായം്ഉണ്്ാകണതമന്്്ന
ഗരസഭതചയർമാൻതക.ആർ.ലജനത്ൻആവശയ്തപ്്ട്്്.ഇത്സ്്ാ
പനങ്്ൾക്്്ംബാധകമാതണന്്്ംഈനിയമംകർശനമായിനട
പ്്ിലാക്്്തമന്്്ംതചയർമാൻപറഞ്്്.വീട്കളിൽഉണ്്ാക്ന്്
ലജവമാലിനയ്ംവീട്കളിൽതതന്്സംസക്്്രിക്്ണം.അതിനാ
വശയ്മായബലോലഡജറ്്്്ർലൊട്്്കൾനഗരസഭതചറിയവില
യക്്്്നൽകം്.1550ര്പവിലയ്ള്്ഈഉപകരണത്്ിൻത്റ90
ശതമാനംസബസ്ിഡിത്കയായ1395ര്പനഗരസഭനൽകം്.
ബാക്്ി155ര്പഗ്ണലോക്്ാവ്നൽകിയാൽമതിയാകം്.ബ
ലോഗയ്ാസ്പ്്ാൻറ്്കളം്സബസ്ിഡിനിരക്്ിൽനൽകം്.13,500
ര്പവിലയ്ള്്പ്്ാൻറ്്12,150ര്പസബസ്ിഡികഴിച്്്ബാക്്ി
1350ര്പയക്്്്നൽകം്.ഇവയിലലതതങ്്ിലം്ഒതരണ്്ംഎല്്ാവീ
ട്കളിലം്നിർബന്്മായിതവക്്ണം.ആവശയ്മ്ള്്വർവാർഡ്
കൗൺസിലർമാര്മായിബന്്തപ്്ട്കലോനഗരസഭയിതലആ
ലോഗയ്വിഭാഗത്്ിൽബന്്തപ്്ട്്്അലപക്്പ്രിപ്്ിച്്്പണമടയ
ക്്്കലോതചയ്്ണം.ലോകഡ്ൗണിൽഇളവ്കൾവന്്തിതനത്
ടർന്്്അലജവമാലിനയ്ങ്്ൾവീട്കളിൽനിന്്്ഹരിതകർമ്്
ലസനലശഖരിച്്്ത്ടങ്്ിയതായം്തചയർമാൻഅറിയിച്്്.മഴ
ക്്ാലപ്ർവശ്ചീകരണത്്ിത്്്ഭാഗമായിഎല്്ാവീട്കളം്പ
രിസരവം്ശ്ചീകരിക്്ണം.

ചാലക്്്ടി:തോലപാതകലക
സിതലനപ്തിയടക്്ംനാല്ലപ
ർ്്വയ്ാജമദയ്ലകസിൽ്്തോരട്്ി
യിൽ്് പിടിയിലായി.തോരട്്ി
പാലപ്്ിള്്ിയിൽ്്കഴിഞ്്ദി
വസം രാനത്ി തോരട്്ി സി. 
ഐ.ബി. തകഅര്ണം്സം്
ഘവം്നടത്്ിയ തറയഡ്ിൽ്്
നാല്ലിറ്്ർ്്ചാരായവം്വാറ്്്
പകരണങ്്ളം് പിടിതച്്ട്
ത്്്.പാലപ്്ിള്്ിസവ്ലദശിക
ളായപനംക്്്ട്്ത്്ിൽ്്സദാ
നന്്ൻ്്(49),കവരപറമ്്്വീട്്ി
ൽ്്നപ്താപൻ്്(29),ഓട്്്ങ്്ൽ്്
വീട്്ിൽ്് മലഹഷ് (30), കണ്്ം
മ്്ിള്്ിവിലോജ്(30)എന്്ി
വരാണ് പിടിയിലായത.് ലോ
ക്ഡൗണിത്്് പാശ്്ാത്്ല
ത്്ില# മദയ്ശാലകളം് മറ്്്ം
അടച്്് പ്ട്്ിയത്്ിതന ത്ട
ർ്്ന്്് വയ്ാജ മദയ് നിർ്്മ്്ാണ
വം്വിതരണവം്തടയ്കഎ
ന്് ലക്്്യല്ത്തട തോരട്്ി
സർ്്ക്്ിൾ്്ഇൻ്്സ്തപകറ്്്ർ്്ന
ടത്്്ന്്നപ്ലത്യകകയ്ാംപയി
ത്്്ഭാഗമായിട്്ായിര്ന്്്തറ
യഡ്.്പാലപ്്ിള്്ിലമഖലയിൽ്്
വയ്ാജമദയ്ം സ്ലഭമായി ലഭി
ക്്്ന്്്തണ്്ന്് വിവിരത്ത്
ത്ടർ്്ന്്് ഈ ലമഖലയിൽ്്

തപാലീസ് നിരീക്്ണംശക്്
മായിര്ന്്്.കഴിഞ്്ദിവസം
തപാലീസ്നടത്്ിയ തതരച്്ി
ലിനിടയിലാണ്ലൊർ്്ക്്ിതന
വളർ്്ത്്്ന്് ഫാമിൽ്് വയ്ാജ
വാറ്്് നടത്്ി തോണ്്ിരിക്്്
കയായിര്ന്്് നപ്തികളായ
നാല്ലപരം്. രാനത്ിയിൽ്് ചാ
രായംവാറ്്്ന്്ത്്ിനിടിയിൽ്്
തപാലീസ് തചന്്ത് ലൊലം്
നപ്തികൾ്് അറിഞ്്ില്്. ലക
സിതലനപ്തിനപ്താപൻ്്രണ്്ാ
യിരത്്ിനാലിൽ്് ബന്്്വി
തന മ്ൻ്് ലവരഗയ്ത്്ിത്്്
ലപരിൽ്് തവട്്ി തോലതപ്്ട്
ത്്ിയലകസിതലനപ്തിയാണ.്
വയ്ാജവാറ്്്വലിയവിപ്ലമാ

യ രീതിയിലായിര്ന്്് നട
ത്്ിയിര്ന്്ത.്സംഭവത്്ിൽ്്
ക്ട്തൽ്് ലപർ്് ഉൾ്്തപ്്ട്്ിട്
ല്ട്തയന്്് അലന്വക്്ിക്്്
തമന്്സി.ഐബി.തക.അര്
ൺ്്പറഞ്്്.എസ.്ഐ. രാ
മ്ബാലചനന്്് ലോസ,്എഎ
സ്ഐമാരായനപ്ദീപ്എം.എ
സ,് സജീവ,് തക. വി. തമ്്ി,
പി.സ്ധീർ്്,സീനിയർ്്സിപി
ഒരജ്്ിത്വി.ആർ്്.,ദിലനശ
ൻ്്പി.എം,ലോംഗാർ്്ഡ്രവി
എന്്ിവര്തട ലനത്തവ്ത്്ി
ലാണ്നപ്തികതളപിടിക്ടിയ
ത.് നടപടിനക്മങ്്ൾ്്ക്്് ലശ
ഷംനപ്തികതളലോടതിയിൽ്്
ഹാജരാക്്്ം.

വുയാജമദുയകകസിൽനാലുകെർഅറസുുുുിൽ

അററ്്്്ിലായനപ്തികൾ

നോകുഡൗണിൽഇളവുകൾലഭിചുുതിപനതുടർനു്ുതുറകുുുനുുനഗരതുുിപലകടയംുരാർകുുിങു്ുഏരിയയംുഉടമയംുസഹായികളംു
നേർനു്ുവുതുുിയാകുുുനുുു.-കെ.കെ.നജീബ്

മാള:  നപ്ധാനമനത്്്ിയ്തടആ
യ്ഷ്പദ്്തിയിൽജില്്തമഡി
ക്്ൽ ഓഫീസറ്തട ഉത്്രവ്
നപ്കാരം പകച്്വയ്ാധി വയ്ാപ
നംതടയ്ന്്തിനായിലോഗനപ്
തിലോധലശഷി വർധിപ്്ിക്്്
ന്് ലോമിലോമര്ന്്്വിതര
ണം തചയ്്ാൻ മാള പഞ്്ായ
ത്്്ഭരണസമിതിനടപടിഎട്
ക്്ാത്്തിൽനപ്തിലഷധം.മാള
നഗ്ാമപഞ്്ായത്്ിത്്്അധീന
തയില്ള്്ലോമിലോഡിസപ്
ൻസറിയിൽ നിന്്്ം മാർച്്്
20ലം് ഏനപ്ിൽ3ലം് മാളപ
ഞ്്ായത്്ിലലക്്്അറിയിപ്്്ന
ൽകിയിട്്്ം നാളിത്വതര പ
ഞ്്ായത്്്ഇതിന്ലവണ്്ിയാ
തോര് നപ്ാരംഭ നടപടികളം്
സവ്ീകരിച്്ില്്.പരാതികളം്നപ്
തിലഷധങ്്ളം്ഉയർന്്്വന്്ി
ട്്്ണ്്്.ജനങ്്ള്തടജീവന്വില
കലപ്ിക്്ാത്്പഞ്്ായത്്്നപ്
സിഡന്്്്ംആലോഗയ്റ്്്്ാ്്്ിംഗ്
കമ്്റ്്ി തചയർമാനം് രാജിവ

യക്്്ണതമന്്്ംമര്ന്്്വിതര
ണംഅടിയത്്രമായിപ്ർത്്ീ
കരിക്്ണതമന്്്ംആവശയ്തപ്്
ട്്്തോണ്്്തൊത്നപ്വർത്്ക
നം്ഐഎൻടിയ്സിനിലോ
ജകമണ്്ലം നപ്സിഡന്്്്മായ

വിലോദ്വിതയത്്ിൽമാളപ
ഞ്്ായത്്്പടിക്്ൽക്ത്്ിയി
രിപ്്്സമരംനടത്്ി.ഇത്മായി
ബന്്തപ്്ട്്് ആലോഗയ്മനത്്്ി
ക്്്ംജില്്കലകറ്്്ർക്്്ംപരാ
തിനൽകിയിട്്്ണ്്്.

ബലാത്്ംഗം,പണംതട്്ൽ:പ്പതിപിടിയിൽ

മാസ്ക്വിതരണം
വടക്്ാലഞ്്രി:നഗരസഭയിതല
മാരാത്്്ക്ന്്് ഡിവിഷനിൽ
തകാവിഡ്-19നപ്തിലോധനപ്വ
ർത്്നങ്്ള്തടഭാഗമായിമ്ഴ്
വൻവീട്കളിലം്മാസക്്കൾ
വിതരണം തചയത്.്നഗരസഭ
ലവസ്തചയർമാൻഎം.ആർ
ലൊമനാരായണൻ വിതര
ലോൽഘാടനംനിർവ്്ഹിച്്്.വ
ടക്്ാലഞ്്രിസർവീസ്സഹകര
ണബാങ്്്ഡയറകറ്്്ർഷീലലോ
ഹനൻ,തകതകസ്ലരനന്്്ൻ,സി.
രഘ്എന്്ിവർപതങ്്ട്ത്്്.
മപ്ത്്ിസന്്ർശിച്്്
വടക്്ാലഞ്്രി:തകാവിഡ്19മാ
യിബന്്തപ്്ട്്്സർക്്ാർസൗ
ജനയ്മായിലറഷൻകടവഴിനൽ
ക്ന്് ഭക്്്യകിറ്്് പാക്്ിംങ്
സ്്ലം മനത്്്ിഎ.സി.തോയത്ീ
ൻസന്്ർശിച്്്.തതക്്്ംകരപ
ഞ്്ായത്്ിതല മ്ഴ്വൻ ലറഷ
ൻകടകളിലലക്്്ള്്കിറ്്്കൾ
പാക്്ിംഗ്നടത്്്ന്്പ്ന്്ംപ
റമ്്് നപ്ിയ ഓഡിലറ്്റിയത്്ി
ലാണ് ഇന്്തലമനത്്്ി എ.സി.
തോയത്ീൻ സന്്ർശിച്്ത.്പ
ഞ്്ായത്്ിതല സന്്ദ്് ലസ
നാംഗങ്്ളാണ്നപ്വർത്്നങ്്
ൾക്്്ലനത്തവ്ംനൽക്ന്്ത.്
പാലിരയക്്രരോൾ
പ്്ാസയിൽയ്ത്്്
രോൺപ്ഗസ്പ്പതിരഷധം
പ്ത്ക്്ാട:്പാലിലയക്്രലോ
ൾ പ്്ാസയിൽ ലോൾ പിരിവ്
ആരംഭിച്്തിന് എതിതര യ്
ത്്് ലോൺനഗ്സ്്് പ്ത്ക്്ാട്
നിലോജകമണ്്ലം കമ്്ിറ്്ി
ലോൾപ്്ാസത്റന്്്വിട്്്സമ
രംനടത്്ി.സമരക്്ാതരലൊ
ലീസ്അററ്്്്്തചയത്്നീക്്ി.
ത്ടർന്്്ലോൾപിരിവ്നിർത്്ി
തവച്്്യ്ത്്്ലോൺനഗ്സ്്്ജി
ല്്ാനപ്സിഡ്്്്അഡവ്ഓതജജ
നീഷ,്ജില്്ാജനറൽതസനക്ട്്റി
മാരായ തജലോൺ വട്്ക്്്ഴി,
സ്ധിഷ്തട്്ിൽ,വിഎസ്സജീ
ർബാബ,്നിലോജകമണ്്ലം
നപ്സിഡ്്്്ലില്്്പള്്ിപറമ്്
ൻ,നപ്ശാത്്്പറപ്്്ക്്ര,ലൊ
ജൻ തപര്മ്്ിള്്ിക്്ാടൻ, ലി
ലോലമക്്ിൾഎന്്ിവർഅറ
റ്്്്് വരിച്്്. ലോക്്് തൌൺ
കാലയളവായമ്ന്്ാംതിയ്്തി
വതരലോൾപിരിവിൽനിന്്്പി
ത്്ിരിയണം ജനങ്്ള്തട ബ്
ദ്്ിമ്ട്്്സർക്്ാർമനസിലാക്്
ണംഎന്്്ംയ്ത്്്ലോൺനഗ്
സ്ആവശയ്തപ്്ട്്്.
മാസ്ക്കൾഏറ്്്വാങ്്ി
ഒല്്്ർ:ഒല്്്ർനിലോജകമണ്്
ലത്്ിതലലോസപ്ിറ്്ല്കളിൽ
ലോകറ്്്ർമാർക്്്ംനഴസ്്മാർ
ക്്്ംആവശയ്മായഎൻ95മാ
സ്ക്്്കൾചീഫ്വിപ്്്തകരാജ
ൻഏറ്്്വാങ്്ി.മണ്്ലത്്ിൽ
അതയ്ാവശയ്മായലഭിലക്്ണ്്ഉ
പകരണങ്്ള്തടലിറ്്്്്ഒല്്്ക്്
ര ല്ല്ക്്്പഞ്്ായത്്്ഓഫീ
സിൽ ലചർന്് ലോകറ്്്ർമാര്
തടയം്ആലോഗയ് നപ്വർത്്ക
ര്തടയം് ലോഗത്്ിൽ എട്
ത്്ിര്ന്്്. ഒല്്്ർ മണ്്ലത്്ി
തല പിഎച്്്സികളിലം്,സിഎ
ച്്്സികളിതലയം്ലോകറ്്്ർമാ
ർക്്്ംആവശയ്മായഎൻ95മാ
സ്ക്്്കൾഒല്്്ർപ്വത്്ിങ്്
ൽ ലോർജ്്് നൽകി. കൗൺ
സിലർസിപിതൊളി,തൊത്
നപ്വർത്്കരായ ബാബ് തച
നാടൻ,എൻ.തകബിജ,്തകവി
ബിജ്എന്്ിവർസന്്ിഹിതരാ
യിര്ന്്്
സമരംവിജയംകണ്്്;
മ്രിയാട്മ്ന്്്രനരവ്ം
ഭക്്ണംനൽക്ന്്്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:മ്രിയാട്ലോ
ൺനഗ്സ് നടത്്ിയ ഉപവാസ
സമരത്്ിന്വിജയംകണ്്്.പ
ഞ്്ായത്്്ആരംഭിച്്ിട്്്ള്്സ
മ്ഹ അട്ക്്ളയിൽ നിന്്്ം
സൗജനയ് ഭക്്ണം നൽകി
തോണ്്ിരിക്്്ന്് വയ്ക്്ികൾ
ക്്് ഇന്്് മ്തൽ മ്ന്്് ലനര
വം് ഭക്്ണം നൽക്ന്്തിന്
തീര്മാനം.ഇന്്തലലചർന്്പ
ഞ്്ായത്്്ലോഗത്്ിലാണ്തീ
ര്മാനതമട്ത്്ത.്ഇത്വതരഉ
ച്്ക്്്മാനത്മാണ്ഭക്്ണംനൽ
കി തോണ്്ിര്ന്്ത.് ഇവർക്്്
മ്ന്്്ലനരവം്ഭക്്ണംനൽ
കണതമന്്ാവശയ്തപട്്്കഴിഞ്്
ദിവസംലോൺനഗ്സ്അംഗങ്്
ൾപഞ്്ായത്്ിന്മ്ന്്ിൽഉപ
വാസസമരംനടത്്ിയിര്ന്്്.

മാളപഞ്്ായത്്ിനനതിരരപ്പതിരഷധം;
ആരോഗ്യമപ്ത്്ിയ്ക്്്പരാതിനല്കി

പൊതുപരുവർതുുകനായവിനോദുവിതയതുുിൽകുതുുിയിരിപുു്
സമരംനടതുുുനുുു.

ത്ശ്ർ: ജില്്യിൽ നിലവിൽ
തകാവിഡ്19 നപ്തിലോധത്്ി
ത്്്ഭാഗമായിനിരീക്്ണത്്ി
ല്ളളവര്തടഏണ്്ം 971ആ
യി ക്റഞ്്്. ലോഗവയ്ാപന
ത്്ിത്്്ഒര്ഘട്്ത്്ിൽ22000
ഓളം ലപർ വതര നിരീക്്ണ
ത്്ിൽഉണ്്ായിര്ന്്ജില്്യാ
ണ് ത്ശ്ർ. വീട്കളിൽ 963
ലപരം് ആശ്പനത്ികളിൽ 8
ലപരം്ഉൾതപ്്തടആതക971

ലപരാണ്നിരീക്്ണത്്ില്ള
ളത.്ലോഗബാധസ്്ിരീകരിച്്
വതരല്്ാം തതന്് ലോഗവിമ്
ക്്രായ സാഹചരയ്ത്്ിലം്
നപ്തിലോധ നപ്വർത്്നങ്്ൾ
ജാനഗ്തലോതടത്ടര്ന്്്.തി
ങ്്ളാഴച് ഒരാതള ആശ്പനത്ി
യിൽ നപ്ലവശിപ്്ിച്്്.ആശ്പ
നത്ിയിൽനിരീക്്ണത്്ിൽക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ഒരാതളവിട്തൽ
തചയത്.്തിങ്്ളാഴച്സാമ്്ിള്

കൾഒന്്്ംതതന്്പരിലോധ
നയക്്്്അയച്്ിട്്ില്്. ഇത് വ
തര 942 സാമ്്ിള്കൾ പരി
ലോധനയക്്്്അയച്്്.അതി
ൽ941സാമ്്ിള്കള്തടഫലം
വന്്ിട്്്ണ്്്.ഒതരണ്്ത്്ിത്്്ഫ
ലംലഭിക്്ാന്ണ്്്.184ലോൺ
ലോള്കൾജില്്ാകൺലന്ടാൾ
തസല്്ിൽ ലഭിച്്്. നിരീക്്ണ
ത്്ില്ളളവർക്്്മാനസികപി
ന്്്ണലയക്ന്്തിനായി

ലസല്ക-്ലൊഷയ്ൽ കൗ
ൺസിലർമാര്തടലസവനംത്
ടര്ന്്്ണ്്്.തിങ്്ളാഴച്19ലപർ
ക്്്കൗൺസലിംഗ്നൽകി.നര്്
തകർമ്്ലസനയ്തട ലനത്തവ്
ത്്ിൽ ഗ്ഹസന്്ർശനം നട
ത്്ി.നിരീക്്ണത്്ില്ളളവർ
ക്്് നിർലദ്്ശങ്്ളം് ലോധവ
ൽക്്രണവം്നൽകി.തിങ്്ളാ
ഴച്1025വീട്കൾനര്്തകർമ്്
ലസനസന്്ർശിച്്്.

തൃശൃരിൽ971പേർ
മാതൃരംനിരീകൃൃണതൃൃിൽ

പാലക്്ാട:് പാലക്്ാട് നഗരസഭതയ
ലോട്്്സ്ലൊട്്ായിനപ്ഖയ്ാപിച്്ലോതടന
ഗരത്്ിലലക്്്ള്്പാതകതളല്്ാംമ്ന്്റി
യിപ്്ില്്ാതതഅടച്്ത്ജനത്ത്തവട്്ിലാ
ക്്ി. ലോക്്് ഡൗൺ്്ത്ടങ്്ിയ സമയ
ത്്്ംഇല്്ാതിര്ന്്വിലക്്്കളാണ്ഇ
ന്്ലലോതടനഗരത്്ിൽ്്തൊലീസ്നട
പ്്ിലാക്്ിയത.് വഴികൾ്് അടക്്്ന്്ത്
സംബന്്ിച്്്യാതോര്മ്ന്്റിയിപ്്്ംന

ൽ്്കാതത വഴികളടച്്ലോതട നിരവധി
ലപർ്്ക്്്നഗരത്്ിൽ്്എത്്ാനായില്്.ന
ഗരത്്ിലലക്്്കൽ്്മണ്്പംഭാഗത്്്ക്
ടിയം്ലമപ്്റമ്്്ഭാഗത്്്ക്ടിയം്മാനത്
മാക്്ിമറ്്്വഴികതളല്്ാംതൊലീസ്അട
ച്്്.ഒലവല്ക്ട്ഭാഗത്്്നിന്്്വര്ന്്
എല്്ാവാഹനങ്്ളം്മലമ്്്ഴ,പ്ത്്്ർ്്,
കലപ്്്ാത്്ി,കലല്്പ്്്ള്്ി,ചിറ്്്ർ്്ഭാഗങ്്
ളിൽ്്നിന്്്ംവര്ന്്വാഹനങ്്ൾ്്ക്്്ം

കൽ്്മണ്്പം വഴി മാനത്മാണ് നപ്ലവശ
നം.കലല്്ക്്ാട,്തോട്ത്്ിരപ്്്ള്്ി,പ്ട്
ർ്്,തിര്തനല്്ായ്ഭാഗത്്്നിന്്്ംവര്ന്്
വാഹനങ്്ൾ്്ക്്്ലമപ്്റമ്്്വഴിയ്മാക്്ി
നഗരത്്ിലലക്്്ള്് നപ്ലവശനം. ലോഗി
കള്മായി വര്ന്് ആംബ്ലൻ്്സ്ക
ൾ്്ക്്്ം മറ്്് അതയ്ാവശയ് വാഹനങ്്
ൾ്്ക്്്ംമാനത്മാണ്നപ്ലവശനംഅന്വദി
ച്്ിട്്്ള്്ത.്

പാലക്്ാട്നഗരത്്ിരലക്്്ള്്വഴികൾ്്മ്ന്്റിയിപ്്ില്്ാനതഅടച്്്നൊലീസ്

പാലക്്ാട്:ജില്്യിതലതപാലീ
സ്കാർക്്്വീണ്്്ംപാലക്്ാട്
എംപി വി.തക നശ്ീകണഠ്ത്്്
കര്തൽലകത്്ാങ്്്.എംപി
യ്തട നിർലദ്്ശാന്സരണം
തൊർണ്ർലകരളീയആയ്ർ
ലവദ സമാജം ആശ്പനത്ിയ്
തട ലനത്തവ്ത്്ിൽ നപ്തിലോ
ധലശഷിവർദ്്ിപ്്ിക്്ാന്ള്്
മര്ന്്്കൾജില്്യിതലതപാലീ
സ് ഉലദ്ോഗസ്്ർക്്് നൽകി.

ലോക്്്ഡൗൺസമയത്്്ച്
ട്്്തൊള്്്ന്് തവയിലിൽ വാ
ഹനപരിലോധന ഉൾതപ്്തട
യ്ള്്ലോലിതചയ്്്ന്്തപാലീ
സ് ഉലദ്ോഗസ്്ർക്്് മറ്്് അ
സ്ഖങ്്ൾ വരാതിരിക്്ാൻ
ലവണ്്ിയാണ്എംപിയ്തട ക
ര്തൽഎന്്നിലയിൽനപ്തി
ലോധ ലശഷിവർധിപ്്ിക്്ാൻ
ഉള്്മര്ന്്്കൾനൽകിയത.്
എംപിയ്തട ലനത്തവ്ത്്ിൽ

ആഴച്കൾക്്്മ്ൻപ് തപാലീ
സ്ഉലദ്ോഗസ്്ർക്്്മ്ഖാവര
ണങ്്ളം്കയ്്്റകളം്നൽകി
യിര്ന്്്.സമാജംഡയറകറ്്്ർ
മാരായ തക ക്ഷണ്ക്മാർ,
പി എംമ്രളീധരൻ,സമാജം
പാലക്്ാട് നബ്ാഞ്്് ലോ. സ്
ജീധരനപ്സാദ,്നശ്ീലദവിഎന്്ി
വർ ലചർന്്് ജില്്ാ തപാലീസ്
ലമധാവിജിശിവവിനക്മിന്മര്
ന്്്കൾലകമാറി.

പൊലീസുകാർകുു്എംെിയുപെകകതുുാങുു്

മര്ന്്്കൾഎംഎൽഎക്്്കകമാറി
ക്ന്്ംക്ളം:നഡ്ഗ്ബാങ്്്പദ്്തിയ്തടഭാഗമായിതഷയർഏ്്്്
തകയർചാരിറ്്ബിൾതൊലസറ്്ിലശഖരിച്്മര്ന്്്കൾഅനിൽ
അക്്രഎം.എൽ.എക്്്തഷയർഏ്്്്തകയർനപ്സിഡ്്്്തലബീ
ബ്ഹസൻലകമാറി.ലോക്്്ഡൗണിത്്്ഭാഗമായിഎം.എൽ.എ
യ്തടലനത്തവ്ത്്ിൽനടത്്്ന്്സൗജനയ്മര്ന്്്വിതരണപദ്്
തിയിൽഉപലോഗിക്്്ന്്തിനണ്മര്ന്്്കൾലകമാറിയത.്ഇ
ത്്്യൻതമഡിക്്ൽഅലൊസിലയഷൻഅംഗങ്്ളിൽനിന്്്ലശഖ
രിച്്മര്ന്്്കൾലകരളലന്പവറ്്്ഫാർമസിറ്്്്്അലൊസിലയഷ
ൻഅംഗങ്്ള്തടസഹായലത്്തടഉപലോഗിക്്ാൻകഴിയ്ന്്വ
തരംതിരിച്്്വിതരണംതചയ്്്ന്്പദ്്തിയാണ്നഡ്ഗ്ബാങ്്്.എം.
ബിജ്ബാൽ,നഗ്ിഗറിപി.ചാലക്്ച്്ൻ,ഷമീർഇഞ്്ിക്്ാലയിൽ,വ
ർഗീസ്തൊവ്്ന്്്ർ,അജിത്്്എം.ചീരൻ,ജിഷാർഇഞ്്ിക്്ാലയി
ൽ,എ.എംകണ്്ൻഎന്്ിവർസന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.ഇത്്രത്്ി
ൽലശഖരിച്്മര്ന്്്കൾകഴിഞ്്മാസംപഴഞ്്ികമ്്്യ്ണിറ്്ി
തഹൽത്്്തസ്്്റിനം്ലകമാറിയിര്ന്്്.

കരൾരോഗംബാധിച്്യാൾക്്്മര്ന്ന്ത്്ിച്്്
വനിതാനപാലീസ്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:കരൾ്്ലോഗംബാധിച്്്ചികിത്്യിൽ്്കഴിയ്ന്്
ഇരിങ്്ാലക്്്ടസവ്ലദശിക്്്വനിതാതപാലീസ്സഹായവ്മാതയ
ത്്ി.ലോക്്്ഡൗണിൽ്്അവശതയന്ഭവിക്്്ന്്വർ്്ക്്്സഹായ
തമത്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്അലന്വഷണത്്ിലാണ്കരൾലോഗിയായ
സ്നബ്ഹ്്ണയ്ത്്് നിസ്്ഹായാവസ്് ഇരിങ്്ാലക്്്ട വനിതാ
തപാലീസ്എസഐ്.പി.ആർ്്.ഉഷയ്തടനശ്ദ്്യിൽ്്തപട്്ത.്ഇരി
ങ്്ാലക്്്ടയിലം്പരിസരങ്്ളിലം്ലഭയ്മാകാത്്മര്ന്്്ത്ശ്ർ്്
തമഡിക്്ൽ്്ലോതളജിൽ്്നിന്്ാണ്എത്്ിച്്്തോട്ത്്ത.്

വാഷ്പിടിക്്്ടി
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: റബർ്് ലോട്്
ത്്ിൽ്്നിന്്്ംചാരായംവാറ്്ാ
ൻ്്തയ്്ാറാക്്ിയ500ലിറ്്ർ്്വാ
ഷ്ഇരിങ്്ാലക്്്ടഎക്ലസ
സ്ലറഞ്്്ഇൻ്്സ്തപകറ്്്ർ്്എം
ആർ്്മലോജം്സംഘവം്പിടി
തച്്ട്ത്്്.തവള്്ിക്്്ളങ്്രവി
ലല്്ജിൽ്്എര്മക്്ാടൻ്്രവിയ്
തടവീടിത്്്പ്റക്വശത്്്ള്്
റബർ്് ലോട്്ത്്ിൽ്് നിന്്ാണ്
വാഷ്പിടിതച്്ട്ത്്ത.്

ചീട്്്കളിസംഘം
പിടിയിൽ
ക്ന്്ംക്ളം:പണംവച്്്ചീട്്്ക
ളിച്്ിര്ന്്ഏട്്ംഗസംഘതത്്
ക്ന്്ംക്ളംതപാലീസ്പിടിക്
ടി. പഴഞ്്ി അര്വായിയിൽ
നിന്്്ലറ്്്്ഷൻഹൗസ്ഓഫീസ
ർ തക.ജി.സ്ലരഷിത്്് ലനത്
തവ്ത്്ിലാണ്ചീട്്്കളിസംഘ
തത്്പിടിക്ടിയത.്
അര്വായി സവ്ലദശികളായ
തപന്്രാലശ്്രിരാജൻ,കണ്്ിര്
ത്്ി രാജൻ,ആനത്പ്്്ള്്ിപ്
ഷപ്രാജൻ, കണ്്ിര്ത്്ി സ്
ലരഷ,്കണ്്ിര്ത്്ിനപ്കാശൻ,
കണ്്ിര്ത്്ിതിലകൻ,കണ്്ിര്
ത്്ിസജി,കാട്്കാമ്്ാൽചിറ
ക്്ൽവലിയവീട്്ിൽഹനീഫഎ
ന്്ിവരാണ്പിടിയിലായത.്ഇ
വരിൽനിന്്്21520ര്പപിടി
തച്്ട്ത്്്.സബ്ഇൻസത്പകറ്്്
ർമാരായ ഇ.ബാബ,് വി.എസ.്
സല്ത്ഷ,്സിവിൽതപാലീസ്
ഓഫീസർമാരായ ലവശാഖ,്
തമൽവിൻ, ഹംദ് എന്്ിവരം്
നപ്തികതളപിടിക്ടിയസംഘ
ത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്്.

വ്യാപാരംനിർത്്ാൻ
ഉത്്രവ്
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: ലോക്്് ഡൗ
ൺക്്ാലതത്് നിയനത്്്ണങ്്
ൾലംഘിച്്്നഗരഹ്ദയത്്ിൽ
പ്കയില ഉൽപ്്ന്്ങ്്ള്തട
വയ്ാപാരം നടത്്ിയകടയ്ടമ
ലോട് വയ്ാപാരം നിറ്ത്്ി വ
യക്്്ാൻനഗരസഭആലോഗയ്
വിഭാഗം ഉത്്രവിട്്്. ലോക്്്
ഡൗൺനിയനത്്്ണങ്്ളിതലഇ
ളവ്കള്തട മറവിലാണ് രാവി
തലമ്തൽതതന്്ഇവിതടവയ്ാ
പാരംആരംഭിച്്ത.്ച്ങ്്ംസവ്
ലദശിവർഗീസ്കണ്്ംക്ളത്്ി
യ്തടലലസൻസിലാണ്സ്്ാ
പനംനപ്വർത്്ിക്്്ന്്ത.്
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Edited, Printed and Published by K.S.Sasikumar , Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R.Gopikrishnan (Chief Editor), C.P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* responsible for selection of news under PRB Act), E.Rudran Warrier (Executive Editor), Vol. 3, Issue No. 117.RNI No.KERMAL/2018/76414  Printed at M/s S.T. Reddiar & Sons,
Veekshanam Road, Kochi- 682035 and Published from Vaartha News Network Pvt.Ltd No. 33 / 758, Vijis Complex, Kallupalam, Iron Bridge P.O., Alappuzha - 688011. Phone - 0477 2252534, E-mail: info@metrovaartha.com

യുവാകുുളുപടകുടുുായമുയിൽവിരിഞുുതു
പരിമെംപരതുുുനുുേലരോയയുാനം
മ്ഹമ്്: ആലോരാളിലം് സ
ച്ത്ഷത്്ിനല്െനിലാവ്ൈി
രിക്്്ംേലചോൈയ്ാനം.പ്ത്്
നമ്്ലം -ആഗേ്മം ചോഡില
മണ്്ചഞ്്രിമംരളാപ്രംമാർ
ക്്റ്്ിലാണ്കാഴേ്യ്ലെഅഴ
കായിപ്ച്ത്ട്്ം ഒര്ക്്ിയി
രിക്്്ന്്ത.്
മംരളാപ്രലത്്ലൊരിമ

ണലചൈനലക്്ാലമായലൈ
റ്ത്്ിട്് മണലചൊലലച്ട്്്
ലൊള്്്ം.അൈിലെയാണ്ഏ
ൈാനം്ലേറ്പ്്ക്്ാര്ലെഗേ്മ
ഫലമായിപരിമളംപരത്്്ന്്
പ്ക്്ളം്പ്ക്്ലളചപ്്ല്ള്്
പ്മ്്ാറ്്കളം് നിെഞ്് ന
ലല്്ര്മലർൈാെിഒര്ക്്ിയിട്്്
ള്്ത.് പാഴവ്സത്്ക്്ളിലം് മ
ണലിലം്ച്റ്്് ചൈലികളില്
മായാണ്ലേെിനട്്്പരിപാലി
ക്്്ന്്ത.്  ഇൈിലെ ലേത്്ി

യം് ലേമ്്രത്്ിയം്അരളി
യം്നിൈയ്കലയ്ാണിയം്ലേ

ണ്്്മ്ല്്യം്ൈാൊമ്ല്്യം്പ
ത്്്മണിപ്്്ക്്ളം്ഓർക്്ി

ഡം്.പ്ത്്്ൈിരിഞ്്്അഴ
കാനന്്ംലൊരിയ്കയാണ്.

കഴിഞ്്കന്്ി-5ന്സമാ
ധിൈിനാേരണേെങ്്്കളക
ഴിഞ്്്ൈിഗേ്മിക്്്ചപ്്ഴാണ്
ഇങ്്ലനലോര്ആേയംലേ
റ്പ്്ക്്ാര്ലെമനസ്്ിലപ്ൈി
ട്്ത.്ഉെൻൈലന്്പ്ചത്്ട്്നി
ർമ്്ാണത്്ിന്ത്െക്്ംക്െി
ക്്്കയായിര്ന്്്.
ഗപ്ചൈേത്്്കാരായ അമ

ല ,സച്്്, സ്രജ് ,അജയ്
ചോഷ്,യദ്,ആൈർശ്,ഗപ്ൈീ
ണ ,അക്്യ് ,മധ് ,ഹരിക്
ഷണ്ൻ,ൈിപിൻത്െങ്്ിൈരാ
ണ് പ്ച്ത്ട്്ം ഒര്ക്്ിയത.്
പ്ച്ത്ട്്ംപ്ൈണിഞ്്ചപ്്
ള സംരക്്ിക്്ാൻ സമീപ
ലത്്കച്്ൈെക്്ാരം്നാട്്്കാ
രം്രംരത്്്ണ്്്.മംരളാപ്രം
ചൈേത്്ിനല്െ ചപര്അനവ്ർ
ത്്മാക്കയാണ് ഈ പ്
ചത്്ട്്ം.

കൗതൂകകാഴെൂയായമണൂൂഹചൂൂരിമംഗളാപൂരംമാർകൂൂറൂൂിനൂസമീരലതൂൂപൂഹതൂൂടൂൂം

കൊറോണപര്തിറോധം:റോധവതക്രണം
ശക്്ികപ്്ട്ത്്ാൻനടരടികൾ
ആലപ്്്ഴ:ചോകഡ്ൗണ ഇള
വ്കളജില്്യിലനെപ്്ിലാക്്ി
യസാഹേരയ്ത്്ില, ജാഗര്ൈ
തകൈിൊൈിരിക്്ാൻ ചോധ
ൈതക്രണംക്ട്ൈലേക്്ി
ലപ്്ട്ത്്്ം.ജില്്ാകലക്്റ്ലെ
അധയ്ക്്ൈയില കലക്്ചെറ്്ി
ലനെന്്ആചോരയ്ൈക്പ്്്ഉ
ചൈ്ോരസ്്ര്ലെചോരത്്ിലാ
ണ്ൈീര്മാനം.
ലോചോണഗപ്ൈിചോധംഭ

രണക്െത്്ിൻലെമാഗൈ്മല്്ഓ
ചോ ൈയ്ക്്ിയ്ലെയം് ഉത്്ര
ൈാൈിത്്മാലണന്്് ഓർമിപ്്ി
ക്്ലക്െിചോധൈതക്രണ
ത്്ിൻലെ ലക്്്യമാണ.് ഇൈി
നായിഫലഗപ്ൈമായകയ്ാമ്്യി
ൻആൈിഷക്രിക്്്ം.നിയഗന്്്
ണങ്്ളപ്ർണ്്മായം്നീക്്്

ചപ്്ള,സംസ്്ാനത്്ിന്പ്
െത്്്നിന്്്ം,രാജയ്ത്്ിന്പ്
െത്്് നിന്്്ം ജില്്യില എ
ത്്ാൻസാധയ്ൈയ്ള്്ൈയ്ക്്ി
കള്ലെ ൈിൈരങ്്ള ചേഖരി
ക്്ാനം്ജില്്ാകലക്്ർനിർചൈ
േംനലകി.ഓചോൈീട്്ിലം്ൈി
രിലച്്ത്്ാൻ സാധയ്ൈയ്ള്്
ഗപ്ൈാസികള്ലെൈിൈരങ്്ളം്,
ഓചോ ൈീട്്ിലം്ഐലൊചല
ഷനിലിരിക്്ാന്ള്്സൗകരയ്
വം്അെക്്മ്ള്്ൈിൈരചേഖര
ണംആണ്നെത്്്ന്്ത.്ചോ
ൈിഡ്ഗപ്ൈിചോധത്്ിനല്െഅ
ട്ത്്ഘട്്ത്്ിലഫലഗപ്ൈമായ
നെപെികള സവ്ീകരിക്്ാൻ
ഈ ൈിൈരചേഖരണംസഹാ
യിക്്്ം.
ചോകഡ്ൗണ ഇളവ് നല

കിയസാഹേരയ്ത്്ില,ഗപ്ൈർ
ത്്ിക്്ാൻ അന്ൈാൈംനല
കിയ  ൈാണിജയ്, ൈയ്ൈസായ
സ്്ാപനങ്്ളിലതകകഴ്ക
ല,സാനിതെെസർഉപചോ
രം,സാമ്ഹയ്അകലംഎന്്ി
ൈയ്ലെ ഗപ്ാധാനയ്ലത്്ക്്്െി
ച്്് ഗപ്സൈ്ാൈിക്്്ന്്  ചോർ
ഡ്കളസ്്ാപിക്്്ം.ലോചോ
ണഗപ്ൈിചോധചോധൈലക്്
രണത്്ിൻലെ ഭാരമായാണി
തആ്ചോരയ്ഗപ്ൈർത്്കർ ഒ
ചോൈീട്കളം്സന്്ർേിച്്്നെ
ത്്്ന്്ചോധൈതക്രണ ഗപ്
ൈർത്്നങ്്ളം് േക്്ിലപ്്ട്
ത്്്ം.
ലൊത്രൈാരൈം പ്ന:

സ്്ാപിക്്്ച്പ്ള, ലെയില
ചൈ ചസ്്്്ഷന്കളിലം് ബസ്

സ്്്്ാൻഡ്കളിലം്നിരീക്്ണ
സംൈിധാനം േക്്മാക്്ണ
ലമന്്്ംജില്്ാകലക്്ർആചോ
രയ്ൈക്പ്്ിന് നിർചൈേം നല
കി.ജില്്ാലമഡിക്്ലഓഫീസ
ർചോ.എലഅനിൈക്മാരി,
ലമഡിക്്ലചോചളജ്തൈസ്
ഗപ്ിൻസിപ്്ലചോക്്ർതസ
റ്ഫിലിപ്്്,ലഡപയ്്ട്്ിഡിഎംഒ
ചോ.അന്ൈർരീസ,്ത്െങ്്ി
യൈർപലങ്്ട്ത്്്.
വസഹ്ര്വയ്ാപാരശാലകളം്
ചചര്പ്്്കടകളം്ത്റ
ക്്ര്ത്
ൈസഗ്ൈ് ൈയ്ാപാര ോലകള,
ലേര്പ്്് കെകള, ചലഡീസ്
ച്റ്്്ർ,ജവ്ല്്െികള,ബാർബ

ർ ചോപ്്്കള, ബയ്്ട്്ിപാർല
റ്കളഎന്്ിൈത്െന്്്ഗപ്ൈ
ർത്്ിക്്ര്ലൈന്്് ജില്്ാ കല
ക്്ർ എം അഞജ്നഅെിയി
ച്്്.
ചമലപ്്െഞ്്സ്്ാപനങ്്ള
ഇന്്ലലത്െന്്്ഗപ്ൈർത്്ിച്്
ൈായി ഗേ്ദ്്യിലലപ്്ട്്സാഹ
േരയ്ത്്ിലാണ,് ചോക് ഡൗ
ണഇളവ്കളഇൈയക്്്്ബാ
ധകമലല്്ന്്് ൈയ്ക്്മാക്്ി
ല്ക്ണ്്്ള്്ജില്്ാകലക്്റ്ലെ
അെിയിപ്്്. െച്റ്്്െൻറ്കളി
ലസന്്ർേകർക്്്ഇര്ന്്്ഭ
ക്്ണംകഴിക്്ാന്ള്്അന്
ൈാൈവം് ഇല്്.അന്്ർ ജില്്ാ
യാഗൈ്കളസർക്്ാർനിഷക്
ർഷിച്് ഇളവ്ള്് ഗര്്പ്്്കള
ക്്്മാഗൈ്മായിരിക്്്ം.

തീരുമാനംആരോഗയുവകുപുുുരയുോഗസുുരുപടരോഗതുുിൽ

ചേർത്്ല:ചോൈിഡ്-19അൈിജീൈനത്്ിനായ്ള്്ചൊരട്്ത്്ി
ലചേർത്്ലലൈക്്്സർൈീസ്സഹകരണബാങ്്്നെപ്്ിലാക്്്
ന്്സവ്ർണ്്പ്്ണയൈായപ്യ്ലെൈിൈരചോദഘ്ാെനംമ്ൻ.കയ
ർചോർപ്്ചെഷൻലേയർമാൻആർ.നാസർഉദഘ്ാെനംലേയത്.്
ബാങ്്്ഗപ്സിഡനറ്്ജി.ദ്ർഗ്്ാൈാസ്ഇലഞ്്ിയിലഅധയ്ക്്ൈൈ
ഹിച്്്.ഡി.ഗപ്കാേൻ,ബി.സലിം,ലക.പി.ചോഹനൻ,ൈി.ൈിചൊദ്
,ചോർഡ്അംരങ്്ളായലക.രചമേൻ,ജി.രാചജേവ്രിഎന്്ിൈർ
പലങ്്ട്ത്്്.ലസഗക്ട്്െിഡി.ബാബ്നന്്ിപെഞ്്്.

ഹെർതൂൂെലരകൂൂ്സർവീസ്സഹകരണബാങൂൂ്നടപൂൂിൊകൂൂൂനൂൂ
സവൂർണൂൂപൂൂണയവായരൂയൂലടവിരരഹോദഘൂാടനംമൂൻ.കയർ
ഹൊർപൂൂഹൈഷൻലെയർമാൻആർ.നാസർഉദഘൂാടനംലെയൂൂൂനൂൂൂ
സേുർണുുപുുണയവായപുവിതരരോദഘുാടനം

ആലപ്്്ഴ:നാലാഴേ്ലത്്ഇെചൈളക്്്ചേഷംചോക്്്ഡൗണില
ഇളവ് അന്ൈൈിച്്് ഗപ്ഖയ്ാപനമ്ണ്്ാവ്കയം്, ത്െക്്ാവ്ന്്
സ്്ാപനങ്്ള്ലെലിസ്്്്്പ്െത്്്ൈിട്കയം്ലേയൈ്സർക്്ാർഅ
ൈിൻഗപ്കാരംസ്്ാപനങ്്ളത്െന്്്ലൈച്്ൈയ്ാപാരികലളചൊലീ
സിലനൈിട്്്അെച്്്പ്ട്്ിച്്ൈിലചകരളൈയ്ാപാരിൈയ്ൈസായിഏ
ചോപനസമിൈിജില്്ാജനെലലസഗക്ട്്െിൈി.സബിലരാജ്േ
ക്്ിയായ്ഗപ്ൈിചഷധിച്്്.ചോട്്ലൈയ്ാപാരികളൈളലരയധികം
മ്ലന്്ര്ക്്ംനെത്്ിയാണ്ൈങ്്ള്ലെസ്്ാപനങ്്ളത്െന്്ത.്
അലൈല്്ാംഅെചക്്ണ്്ിൈന്്ൈിലസാരമായനഷ്്ംസംഭൈിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഞങ്്ളസർക്്ാർപെയ്ന്്കാലയളവ്കളൈലരഈനാ
െിൻല്െനന്്ക്്്ചൈണ്്ിപട്്ിണികിെന്്ിട്്ാലണങ്്ിലം്ഞങ്്ള്ലെ
സ്്ാപനങ്്ളഅെച്്ിൊൻൈയ്്ാൊണ.്എന്്ാലഇളവ്കളഗപ്
ഖയ്ാപിച്്്ത്െപ്്ിച്്ചേഷംബലംഗപ്ചോരിച്്്അെപ്്ിച്്്ഞങ്്ലള
അധിചക്്പിക്്ര്ത്എന്്്ംസബിലരാജ്പെഞ്്്.

അടകുുാനംുതുറകുുാനംുപറഞുു്വയുാപാരികപെ
അധിരകുുപികുുരുത:ുവയുാപാരിവയുവസായിഏരൊപനസമിതി

റരയകൂൂൂാടൂൂൂഹശരിമണൂൂെംഹൊൺപഗൂസ്കമൂൂറൂൂിയൂലടസൗജനയൂ
കിറൂൂൂവിരരണംജനൈൽലസപകൂടൂൂൈിലക.രിസൂഹരഷ്ബാബൂ
നിർവൂൂഹികൂൂൂനൂൂൂ

ലേങ്്ന്്്ർ:ചോട്്്സച്ൊട്്്ലിസ്്്്ിലലഅപാകൈ
അചന്വഷണംനെത്്ിക്റ്്ക്്ാർക്്്എൈിലരനെപെിലയട്ക്്ാൻ
സർക്്ാർൈയ്്ാൊകണലമന്്്ബിലജപിൈക്്ിണചമഖലാലസഗക്
ട്്െിബി.ക്ഷണ്ക്മാർആൈേയ്ലപ്്ട്്്.
സംസ്്ാനസർക്്ാർഇന്്ലലപ്െത്്ിെക്്ിയചോസച്ൊട്്്

ലിസ്്്്ിലഒരിക്്ലം്ഒര്ചോൈിഡ്-19ചൊലം്െിചപ്്ർട്്്ലേയ്്ാ
ത്്ലേങ്്ന്്്ർനരരസഭഎങ്്ലനഉളലപ്്ട്്്എന്്ത്ഏലെആ
േങ്്നിെഞ്്ൈാണ.്എന്്ാലചോരംെിചപ്്ർട്്്ലേയ്്്ൈമ്ളക്്്
ഴലയലിസ്്്്ിലനിന്്്ംഒഴിൈാക്കയം്ലേയത്.്
ഏത്മാനൈണ്്ത്്ിലാണ്ലേങ്്ന്്്ർനരരസഭൈലന്്ലൈന്്്

ആചോരയ്ൈക്പ്്്മഗന്്്ിപെയാൻൈയ്്ൊകണം.ഇത്്രത്്ിലലാ
ണ്ലിസ്്്്്ൈയ്്ാൊക്്്ന്്ലൈങ്്ിലഎങ്്ലനജനങ്്ള്ലെആേങ്്
ദ്രികരിക്്ാനാകം്,ലിസ്്്്്ൈയ്്ാൊക്്്ന്്ൈിലൈീഴച്്്ൈന്്ിട്്്ണ്്
ങ്്ിലഅചന്വഷിച്്്ക്റ്്ക്്ാർക്്്എൈിലരകർേനനെപെിസവ്ീക
രിക്്ാൻസർക്്ാർൈയ്്ാൊകണലമന്്്ംആൈേയ്ലപ്്ട്ന്്്.

രോടു്ുസര്ൊരൊടു്ുലിസുുുുിപലഅപാകത;
അരനുേഷണംനടതുുണപമനു്ുബിപെപി

ചേർത്്ല:നാെില്്്നന്്യ്ൈൈവ്ങ്്ളില്ലെഎന്്സചന്്േംഉയ
ർത്്ില്ക്ണ്്്എസഎ്ൻഡിപി ചോരംകണിച്്്ക്ളങ്്രയ്
ണിയൻയ്ത്്്മ്വല്മനറ്്കമ്്ിറ്്ിയ്ലെചനത്ൈവ്ത്്ിലയ്ൈക
ർഷകക്ട്്ായമ്യക്്്്ര്പംനലകി.
എസഎ്ൻഡിപിചോരംകണിച്്്ക്ളങ്്രയ്ണിയൻലസഗക്

ട്്െിലക.ലക.മചഹേൻപച്്ക്്െിതൈകളനലകിഉദഘ്ാെനം
നിർൈഹിച്്്.കർഷകക്ട്്ായമ്യ്ലെചോർഡിചനറ്്ർസ്ചമഷ്ൈ
ങ്്പ്്ൻഏറ്്്ൈാങ്്ി.ചോരംഡയെക്്ർചോർഡ്അംരംലക.ലക.
പ്ര്ചോത്്മൻ,യ്ത്്്മ്വ്ലമനറ്്ഗപ്സിഡനറ്്െി.ലക.അനി
ലാല,ലസഗക്ട്്െിഅജിത്്്മ്ഹമ്്,കമ്്ിറ്്ിഅംരങ്്ളായഗപ്സ
ന്്ൻ,ഷിബ്പ്ത്ക്്ാട,്സ്ധി.ലക.പി.സിബിഅർത്്്ങ്്ല,
അജിത്ചൊമൻ,അജയൻ,സ്നില,അജീഷ്രംരാധരൻ,ലക
ലകഹരിൊംത്െങ്്ിൈർപലങ്്ട്ത്്്.കർഷകക്ട്്ായമ്യിലപ
ങ്്ാളികളാകാൻആഗര്ഹിക്്്ന്്ൈർ9744844044എന്്നമ്്െി
ലബധ്്ലപ്്ട്ക.

യൂവകർഷകകൂടൂൂായമൂഎസഎ്ൻഡിരിഹോഗംകണിചൂൂൂകൂളങൂൂര
യൂണിയൻലസപകൂടൂൂൈിലക.ലക.മഹഹശൻരചൂൂകൂൂൈിറരകൾനൽ
കിഉദഘൂാടനംനിർവഹികൂൂൂനൂൂൂ
യുവകർഷകകുടുുായമുയകുു്ുരുപംനൽകി

ൈലചോലപ്്െമ്്്:ഐഡിയകമ്്നിപണിമ്െക്്്ന്്ത്ഗ്ണചോ
ക്്ാക്്ലളൈലക്്്ന്്്.ഇൻ്്കമിങ്ചോള്കള്്ലഭിക്്്ന്്ിലല്്ന്്
പരാൈികളാചണലെയം്.ചോക്്്ഡൗണ്്കാലത്്്ഇത്മ്ലംഏ
റ്്വ്മധികംഗപ്ശ്നംചനരിട്ന്്ത്
മാധയ്മങ്്ളില്്ചോലിലേയ്്്ന്്ൈർ്്ക്്്.ഇത്സംബധ്്ിച്്്ഐ

ഡിയയില്്ൈിളിച്്്പരാൈിലപ്്ട്്ചപ്്ള്്മ്ന്്്മാസംകഴിച്ഞ്
പ്ൈിയൈർ്്ക്്്കള്്ത്െങ്്്എന്്മറ്പെിയാണ്ലഭിച്്ത.്ഇചൊ
ലെഗ്ണചോക്്ാക്്ള്്മറ്്്കണക്്ന്കളിചലക്്്മാൊൻ്്ൈയ്്ാ
ലെട്ക്്്കയാണ.്ഉത്്രൈാൈിത്്ലപട്്ൈര്ലെഅനാസ്്യാണ്
ഇൈിന്കാരണലമന്്്ചൊസ്്്്്ലപയഡ്്കണക്്ൻ്്കാർ്്ക്റ്്ലപ്്
ട്ത്്ി.

ഐഡിയപണിമുടകുുുനുുതു
ഗുണരോകുുാകുുപെവലകുുുനുുു

മ്ഹമ്് : ചോൈിഡ് 19 ഗപ്ൈി
ചോധ ഗപ്ൈരത്്്നത്്ിനല്െ
ഭാരമായി ൈാരഡ്ൈ്ല ൈിൈര
ചേഖരണത്്ിലൊര്ങ്്ിമണ്്
ചഞ്്രിഗര്ാമപഞ്്ായത്്്.ചോ
ക്്് ഡൗണ അൈസാനിക്്്
ചപ്്ളൈിചൈേത്്്നിന്്്ംഇ
ൈര സംസ്്ാനങ്്ളില നി
ന്്്ംൈര്ന്്ൈര്ലെക്ൈയ്മായ
കണക്്്കളകലണ്്ത്്ാനം്
കവ്ാെനെ്യിൻസൗകരയ്ങ്്ള
ഒര്ക്്്ന്്ൈിന്മാണ് പഞ്്ാ
യത്്ിലല23ൈാർഡ്കളിലം്

ൈിൈര ചേഖരണംനെത്്്ന്്
ത.്
ൈീട്കളിലഐലൊചലഷ

നില കഴിയാന്ള്്സൗകരയ്
ങ്്ള  ഉച്ട്ലയന്്്ംഅല്്ാ
ത്്പക്്ംമറ്്്സംൈിധാനങ്്
ളഒര്ക്്്ന്്ൈിന്ള്്ൈയ്്ാലെ
ട്പ്്ാണ് ൈിൈര ചേഖരണലമ
ന്്്ം ഇൈിനായി നിശ്്ിൈ
ചോം ൈയ്്ാൊക്്ിയിട്്്ലണ്്
ന്്്ം പ ഞ്്ായത്്് ഗപ്സിഡ
നറ്്എംഎസ്സച്ത്ഷ്പെ
ഞ്്്.

മണുുരചുുരിയിൽവാരഡുതുലവിവരരേഖരണവംു
മാസക്ുവിതരണവംുനടതുുും

േങ്്നാചേരി:ഇത്്ിത്്ാനം
ക്ഷണ്ങ്്രി കട്്ക്്്ഴി പാെ
ചേഖരത്്ിലലലനലകർഷക
ർക്്് ദ്ർൈിധികള ത്െര്ക
യാണ.്ലെയിലചൈസ്്ാപിച്്ി
ര്ന്്ലഫൻസിംഗ്എന്്ൈെ
സ്്ംജില്്കളക്്ർഇെലപട്്്നീ
ക്്ിയിര്ന്്്.പിന്്ീട് ലോ
യത്്യഗന്്്ം ലഭിക്്ാത്്സാ
ഹേരയ്ംആയിര്ന്്തം്പരി
ഹരിക്്ലപ്്ട്്്.
പാെംലോയൈ്സച്ത്ഷം

കർഷകർക്്്അധികംനീണ്്്
നിലക്്ാത്് സ്്ിൈിയിലാ
ണ.് ലോയൈ് ലനല്്് പാെത്്്
ലകട്്ികിെക്്്കയാണ.് ചൈന
ലമഴലപയ്്്ന്്ൈാണ്ഇചപ്്
ളഭീഷണി.ന്റ്ഏക്്ചോളം
ൈര്ന്് പാെചേഖരത്്ിലല ലനല്്ാണ് മില്്്െമകള കാല

ൈാമസം ൈര്ത്്്ന്്ൈിനാല
കിളിർത്്്നഷ്്മാകാൻപാക
ത്്ിന്ലകട്്ികിെക്്്ന്്ത.്ഇ

നിയം് മഴ ലപയൈ്ാല ലനല്്്
നേിച്്് ചൊകം്.കർഷകർ

പാെിഓഫീസറ്മായിബലധ്്
ലപ്്ട്ച്പ്ളപെയ്ന്്ത്മില്്്
െമലയഏർലപ്്ട്ത്്ിഎന്്ാ
ണ.്എന്്ാലഇത്ലൈലരആ
യിട്്്ംമില്്്െമകളഎത്്ിയിട്്ി
ല്്.കട്ത്്ആേങ്്യിലാണ്ക
ർഷകർ.
അധികാരലപട്്ൈർഇെലപട്്്

ലനല്്്കയറ്്്ൈാൻആൈേയ്മാ
യനെപെികളഉണ്്ാൈണലമ
ന്്ൈാണ്കർഷകര്ലെആൈ
േയ്ം.അെിയന്്ിരമായിഗപ്ശന്
പരിഹാരം ഉണ്്ാൈണലമന്്്
പഞ്്ായത്്്ലമമ്്ർബിആർ
മഞജ്ീഷ് ആൈലേ്യട്്്.കർഷ
കസമിൈിഗപ്സിഡണ്്്ലകജി
രാജച്ോഹൻ,നാരായണൻ
നായർ, േേിക്മാർ ത്െങ്്ി
യൈർഗപ്സംരിച്്്.

പൊയതുപനലു്ുപാടതു്ുപകടുുികിടകുുുനുുു

ഇതൂൂിതൂൂാനംകൂഷണ്ങൂൂരികടൂൂകൂൂൂഴിരാടഹശഖരതൂൂ്ലൊയരൂലനലൂ്ൂകൂടൂൂിയിടൂൂിരികൂൂൂനൂൂൂ

സവദയ്്രിമ്ടങ്്്ം
മ്ഹമ്്:ലക.എസ്ഇ.ബിപാൈി
രപ്്ള്്ിലസക്്ൻപരിധിയി
ലഎൻ.എസ.്എസ,്മാർക്്റ്്്,
ൈിചല്്ജ,് ഐഡിയ, െിലയൻ
സ,് ബി.എസ.്എൻ.എല ൊ
ണിഎന്്ീ ഗെ്ാൻസച്ോർമറ്
കളിലരാൈിലല9മ്ൈല2ൈ
ലരയം്ചോബ,്രാമൈർമ്്,അ
യ്്ൻകാളി, എൈർതഷൻ,
സാംസക്്്ാരികനിലയം, ലന
ഗര്്,ൈയ്ാസപ്രം,ഇന്്ിരചോ
ളനി,ഇൊണ്്ിയ,ചോചളജ്ജം
ഗഷ്ൻഎന്്ീഗെ്ാൻസച്ോർമ
റ്കളിലഉച്്യക്്്്ഒന്്്മ്ൈല
തൈക്ചന്്രം 6 ൈലരയം്
തൈൈയ്്ൈിമ്െങ്്്ം.

ചേർ്്ത്്ല: ചേർത്്ലആർ്്ഗൈ്
ഹാബിറ്്ാറ്്ിനല്െ ആഭിമ്ഖയ്
ത്്ില്്ജനതമഗൈ്ിചൊലീസി
നല്െയം് ചേർ്്ത്്ല ഗപ്സ് ക്്
ബിനല്െയം്സഹകരണചത്്
ലെ നിർ്്ധനരായ ചോട്്െി ൈി
ല്്പ്്നക്്ാർ്്ക്്്ംഓചട്്ലൊഴി
ലാളികള്്ക്്്ം സൗജനയ്മായി
ഭക്്്യധാനയ് കിറ്്് ൈിൈരണം
ലേയത്.്
ചേർത്്ലനരരസഭചോപ്്ി

ങ് ചോംപ്്ക്സില്് നെന്് േെ
ങ്്ില്് എെണാക്ളം ചമഖല
ഡി.ഐ.ജികാളിരാജ്മചഹേവ്
ർ്്ൈിൈരണംനിർ്്ൈഹിച്്്.ഗപ്സ്
ക്്ബ് ഗപ്സിഡനറ്്െി.പിസ്ന്്
ചരേൻ്് അധയ്ക്്ൈ ൈഹിച്്്.
ആർ്്ഗൈ്ഹാബിറ്്ാറ്്്എം.ഡിപി.

ഡിലക്്ിമ്ഖയ്ഗപ്ഭാഷണംനെ
ത്്ി.ജില്്ാചൊലീസ്ചമധാൈി
ലജയിംസ്ചോസഫ,്ഡിതൈ.
എസ.്പിഎ.ജിലാല്്,പ്ച്്ാക്്
ല്് ഗേ്ീകണ്്ചേേവ്രം ഗേ്ീനാരാ
യണഎച്്്.എസ.്എസ്മാചനജ
ർ്്ലക.എല്്അചോകൻ്്,ഗപ്സ്
ക്്ബ് ലസഗക്ട്്െി ലക.എൻ്്.എ
ഖാൈർ്്എന്്ിൈർ്്പലങ്്ട്ത്്്.
ചോക്ഡൗണ്്മ്ലംകാലെിൈ
നത്്ില്് അകലപ്്ട്് അൈിഥി
ലൊഴിലാളികള്്ക്്്ംഇൈരൈി
ഭാരങ്്ള്്ക്്്ംഭക്്്യകിറ്്്കളം്
ലൊലീസ് ഉചൈ്യാരസ്്ർ്്ക്്്ം
ആചോരയ് ഗപ്ൈർ്്ത്്കർ്്ക്്്ം
പഴൈർ്്രങ്്ളം്േീൈളപാനീയ
ങ്്ളം്മാസ്കം്ചനരലത്്ൈി
ൈരണംലേയൈ്ിര്ന്്്.

ഹെർൂൂതൂൂെയിൽൂൂആർൂൂപയൂഹാബിറൂൂാറൂൂിലൂൂൂയംൂജനറമപരൂിഹോെീ
സിഹൂൂൂയംൂപരൂസ്കൂൂബിഹൂൂൂയംൂആഭിമൂഖയൂതൂൂിൽൂൂനടനൂൂസൗജനയൂ
ഭകൂൂൂയധാനയൂകിറൂ്ൂവിരരണംഎൈണാകൂളംഹമഖെഡി.ഐ.ജി
കാളിരാജൂമഹഹശവൂർൂൂനിർൂൂവഹികൂൂൂനൂൂൂ

ഭകുുുയധാനയുകിറുു്വിതരണംപെയതുു
ചേർത്്ല:മന്ഷയ്ര്ലെജീൈന്
ചൈണ്്ിയം്നാെിന്ചൈണ്്ിയം്
രാപകലില്്ാലൈകഷ്്്െലപ്്ട്ന്്
ഏറ്്വം് ൈലിയ ൈിഭാരമാണ്
ആചോരയ്ഗപ്ൈർത്്കരം്ലൊ
ലീസ്ഇൈര്ലെഗപ്യതന്ങ്്ലള
എഗൈ്അഭിനന്്ിച്്ാലം്മൈിയാ
ൈില്്.
അര്ക്്്റ്്ിയിലല ചോമി

ചോയിലല ആചോരയ് ഗപ്ൈർ
ത്്കർക്്്ം,പ്ച്്ക്്ലചൊലീ
സ്ഉചൈ്ോരസ്്ർക്്്ം,ആയ്ർ
ചൈൈആസ്പഗൈ്ിജീൈനക്്ാർ
ക്്്ംഇൈര്ലെഗപ്ൈർത്്നങ്്
ലള ചഗ്ൊത്്ാഹിപ്്ിക്്ാൻഅ

ര്ർഡിഎസ്എസ്മതെൻക
മ്്ിനിമാചനജിംഗ്പാർട്്്ണറം്
ക്്ീൻഅര്ക്്്റ്്ിഫൗണചഡ
ഷൻരക്്ാധികാരിയ്മായഷ
െഫ്ദ്്ീൻഡിഎസ്എസ്കി
റ്്്കളൈിൈരണംലേയത്.്സ
മ്്ാനമായി കിട്്ിയ കിറ്്്കള
നിർദ്്നരായ ൈീട്കളില എ
ത്്ിച്്്ലോട്ത്്്ആചോരയ്ൈ
ക്പ്്്ംലൊലീസം്മാത്കയാ
വ്കയം്ലേയത്.്ക്്ീൻഅര്
ക്്്റ്്ി ലേയർമാനം് ,ൈാർഡ്
ലമമ്്റ്മായ ഒ ലക ബഷീർ,
ചോഓർഡിചനറ്്ർസ്തബർ
പി.എം.എന്്ിൈർപലങ്്ട്ത്്്.

അരൂകൂൂൂറൂൂിയിലെ ഹോമിഹോയിലെ ആഹോഗയൂ പരൂവർതൂൂകർ
കൂൂൂം,പൂചൂൂകൂൂൽഹോെീസ്ഉഹയൂോഗസൂൂർകൂൂൂം,ആയൂർഹവയആ
സ്രപരൂിജീവനകൂൂാർകൂൂൂംഅരൂർഡിഎസ്എസ്മറൈൻകമൂൂി
നിമാഹനജിംഗൂരാർടൂ്ൂണറംൂകൂൂീൻഅരൂകൂൂൂറൂൂിഫൗൺഹഡഷൻര
കൂൂാധികാരിയൂമായഷൈഫൂദൂൂീൻഡിഎസ്എസ്കിറൂൂൂകൾവിര
രണംലെയൂൂൂനൂൂൂ

പൊലീസുകാർകുുുംആരോഗയുവകുപുുിനംു
സമുുാനകിറുുുകൾവിതരണംപെയതുു

വാരനസവാരി
നടത്്ിയാൽപിടിവീഴം്
മാചൈലിക്്ര:ചോക്ഡൗണഇ
ളവ്കളിലൈീഴേ്ൈര്ത്്ിൈാ
ഹനസൈാരിനെത്്ിയാലപി
െിൈീഴം്. ചോചട്്ർ ൈാഹന ൈ
ക്പ്്ാണ്ഇന്്ലലഇരട്്അക്്
നമ്്രില അൈസാനിക്്്ന്്
ൈാഹനങ്്ളനിരത്്ിലിെക്്ി
യൈലരക്ട്ക്്ിയത.്ചോ.ആ
ർ.െി.ഓ എം.ജി മചൊജിനല്െ
ചനത്ൈവ്ത്്ിലനെത്്ിയപരി
ചോധനയില34ൈാഹനങ്്ള
ലക്്ൈിലരയാണ് ചകസ് എട്
ത്്ത.്ഇൈിലക്ട്ൈലം്സവ്
കാരയ്ൈാഹനങ്്ളാണ.്ചകസ്
എട്ത്്ൈാഹനഉെമകളചോ
ക്ഡൗണഅൈസാനിക്്്ന്്
3ന് ചേഷം 7 ൈിൈസങ്്ളക്്
കംൈാഹനംപ്െത്്ിെക്്ിയ
ൈിന്ള്്കാരണംചോധിപ്്ി
ക്്ണലമന്്്കാണിച്്്ചൊട്്ീസ്
നലകിയിട്്്ണ്്്.
ഇളവ്കള ഗപ്ഖയ്ാപിച്്ൈി

നല്െഅെിസ്്ാനത്്ിലഅൈ
േയ്ഘട്്ങ്്ളിലഒറ്്അക്്ങ്്ളി
ലഅൈസാനിക്്്ന്്നമ്്്ര്
കളഉള്്ൈാഹനങ്്ളൈിങ്്
ള,ബ്ധൻ,ലൈള്്ിൈിൈസങ്്
ളിലം്ഇരട്്അക്്ങ്്ളിലഅ
ൈസാനിക്്്ന്്നമ്്്ര്കളഉ
ള്്ൈാഹനങ്്ളലൊവ്്ാ,ൈയ്ാ
ഴം,േനിൈിൈസങ്്ളില്മാണ്
നിരത്്ിലിെക്്ാൻഅന്ൈാൈ
മ്ള്്ത.്എന്്ാലഇളവ്കള
നിലൈിലൈന്്ഇന്്ലലൈാഹ
നങ്്ള നിയഗന്്്ണമില്്ാലൈ
ചോഡില  ഇെക്്ിയൈിനല്െ
അെിസ്്ാനത്്ിലആർ.െി.ഓ
പി.ആർ.സ്ചമഷിനല്െഗപ്ചൈ്യ
ക നിർചദ്്േത്്ിനല്െ അെി
സ്്ാനത്്ിലാണ് പരിചോധ
ന നെത്്ിയത.് പരിചോധന
യില എം.ൈി.ഐമാരായ എ
സ.്സ്ബി,തഷജിബിജ,്എ.
എം.ൈി.ഐമാരായ ക്രയ്ൻ
ചോണ,േയ്ാംക്മാർ,ജയൊം
എന്്ിൈർപലങ്്ട്ത്്്.

ത്െവ്ർ.ൈയ്ാജൈാറ്്്പിെിക്ട്ു 
ൈാനായിചഗ്ോണപരിിിചോ
ധനയ്ു മായി ക്ത്്ിയ ചൊട്
എകത്സസ്.
.ചോക്്് ഡൗണ സാഹേരയ്ം
നിലനിലക്്്ന്്ൈിനാലൈയ്ാജ
ൈാറ്്് ൈെയ്ന്്ൈിനായി  ക്
ത്്ിയചൊട്ചെഞ്്ിലലലേെിയ
ത്ര്ത്്്കളായ ൈളമംരലം
ചോചളജിന്കിഴക്്്ഭാരം,ച്ർ
ണ്്ിമംരലം ഭാരത്്്ള്് ത്ര്
ത്്്,കാക്്ത്്്ര്ത്്ിൻല്െക്
െച്്്ഭാരങ്്ള,േമ്്നാട്എന്്ീ
സ്്ലങ്്ളില ചഗ്ോണ ഉപ
ചോരിച്്്നിരീക്്ണംനെത്്ി.
പരാൈിഉള്്തം്,ൈയ്ാജൈാറ്്്
നെത്്്ൈാൻ സാധയ്ൈ ഉള്്
തം്,എള്പ്്ംഎത്്ിലപ്്ട്ൈാ
ൻസാധിക്്ാത്്ത്മായലേറ്
ത്ര്ത്്കളിലം്,ലേമ്്ീൻലക
ട്്്ള്്ഗപ്ചൈേങ്്ളിലം്,കായല
േിെകളിലം്ആണ്ചഗ്ോണഉ
പചോരിച്്് നിരീക്്ണം നെ
ത്്ിയത.്
നിരീക്്ണത്്ിലൈയ്ാജങ്്

ലളക്െിച്്്ഒന്്്ംെിചപ്്ർട്്്ലേ
യൈ്ിട്്ില്്.ത്െർന്്്ംലെയഞ്്്ി
ൻല്െ മറ്്് ഗപ്ചൈേങ്്ളിലം്
ചഗ്ോണ  സംൈിധാനം ഉപ
ചോരിച്്്നിരീക്്ണംനെത്്്
ന്്ൈാണ.് ക്ത്്ിയചൊട് എ
കത്സസ് ഇൻസല്പക്്ർ പി 
എസ് സ്ജിത്്ിൻല്െ ചനത്
ത്്്വത്്ിലായിര്ന്്് പരിചോ
ധന പാർട്്ിയില ഗപ്ിൈൻെ്ീവ്
ഓഫീസർ സബിചനഷ് ജിത്്്
സിൈിലഎകത്സസ് ഓഫീ
സർമാരായസാജൻചോസഫ്
,പിലകസ്ധിക്മാർഎന്്ിൈ
രം്പരിചോധനാസംഘത്്ി
ലഉണ്്ായിര്ന്്്.ചഗ്ോണഓ
പ്്ചെറ്്റ്ലെചസൈനംഉപചോ
രിച്്ാണ്ചഗ്ോണപെത്്ിയത.്

ഡഹ്ോൺപരീഡോധനയ്
മായിക്ത്്ിയഡോട്
എകസ്സസം്

ശ്ചിമ്റിമാലിനയ്ം
രള്്ിയവർപിടിയിൽ
മ്ഹമ്്:കഴിഞ്്ൈിൈസംചോ
ഡര്കിലശ്േിമ്െിമാലിനയ്ം
ൈള്്ിയചകസിലമ്ഹമ്്സവ്ചൈ
േികളായനാല്ചപലരമ്ഹമ്്
ലൊലീസ്അെസ്്്്്ലേയത്.്ൈാ
ഹനഉെമമ്ഹമ്്ത്ണ്്്േിെയി
ലലിചൊൈാസ് ,കായിച്്ിെയി
ല ഗപ്ോന്്്,നികർത്്ിലൈി
ന്,കഞ്്ിക്്്ഴിഒമ്്ൈാംൈാർ
ഡിലചൊട്്്ങ്്ലമിഥ്ൻഎന്്ി
ൈലരയാണ്അെസ്്്്്ലേയൈ്ത.്
മ്ഹമ്്-ആലപ്്്ഴ ചോഡിലം്
എലിപ്്നംചോഡിലം്ലൊന്്ാ
ട-്മ്ഹമ്്ചോഡര്കില്മാണ്
മാലിനയ്ം ഒഴ്ക്്ിയത.്ഗപ്ൈിക
ലളജാമയ്ത്്ിലൈിട്്യച്്്.

ചേർത്്ല:ചോക്്്ഡൗണ്്ചൈ
ളയില്്ചേർ്്ത്്ലയിലലൈിൈി
ധലൊഴില്്ചമഖലയില്്ഗപ്ൈ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്ലേറ്പ്്ക്്ാർ്്ചേ
ർ്്ന്്്അഭിനയിച്്ചോൈിഡ്19
ലന ഗപ്ൈിചോധിക്്്ന്്ൈിനാ
യ്തൈൈത്്ിനല്െനാട്എന്്
ചപരില്്പത്്്മിനിട്്്തൈർ്്ഘയ്
മ്ളളഗഹ്സവ്േിഗൈ്ംഗപ്കാേനം
ലേയത്.്നാട്്ിൻ്്പ്െങ്്ളില്്
ലേറ്പ്്ക്്ാര്ലെഇെയില്്മൈയ്
പാനആസക്്ിയം്ലോചോ
ണക്്ാലത്്്അത്ലഭിക്്ാത്്
ത് ലോണ്്്ളള ൈിരസൈയം്
ഈഗഹ്സവ്േിഗൈ്ത്്ില്്ഗപ്ചമ
യമാക്ന്്്ണ്്്.
രള്്ഫില്് ചോലിലേയ്്്ന്്

ഇൈര്ലെസ്ഹ്ത്്്മലയാളി
കള്ലെലോചോണക്്ാലലത്്
ലൊമ്്രങ്്ള്്അെച്്ിട്്മ്െിയി
ല്് ഇര്ന്്് ൈീഡിചോ ചോളി
ല്ലെസ്ഹ്ത്്്ക്്ചോട്ൈിൈ
രിക്്്ന്്ൈില്ലെ ഇനി ക്ട്്ം
ക്ട്കയിലല്്ന്്്ം സാമ്ഹയ്
അകലംപാലിച്്്ൈീട്്ില്്ഇര്
ന്്്ചോൈിഡിലനഗപ്ൈിചോധി
ക്്്ലമന്്്ഗപ്ൈിജ്്ലേയൈ്ാ
ണ്ഈ ഗഹ്സവ് േിഗൈ്ം അൈ
സാനിക്്്ന്്ത.്ത്
ശ്്്ർ്് ജില്്യില്് ലഹല്്ത്്് ഇ
ൻ്്സ്ലപക്്ൊയിചോലിലേയ്്്
ന്്ലാല്്ചേർ്്ത്്ലരേനയം്
അചദ്്ഹത്്ിനല്െ അന്ജൻ്്
ൈീപ് ചേർ്്ത്്ല സംൈിധാന
വം്ചേർ്്ത്്ലരഘ്വം്ൈിലീ
പം്ചേർ്്ന്്്ൈീഡിചോഗര്ാഫി
യം്നിർ്്വ്്ഹിച്്ഈേിഗൈ്ത്്ി
ല്് രാചജഷ് രാധാക്ഷണ്ൻ്്,
ബാബ് കളരിലൈളി, ഫിചോ
ചോസഫ് , രജനീകാന്്് , ൈി
ചൊദ് ക്മാർ്് എന്്ിൈരാണ്
അഭിനയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

ഹര്സവ്ചിഹര്ംഹപ്കാശനം
ചചയത്്

ചേർത്്ല: തൈക്്ാട്്്ചേരി
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നോംകുകുുിങു
ബിനിതചദവസി്

പാൽകകകൃ്ൃ
കേണ്്ത്
ആടുുനപുുെി-1കപു്ു
പഞുുസാര-അരകപു്ു
നവളുും-1കപു്ു
മുടുു-1എണുും
നനയു്ു-2നെേിളസപ്ുണ
പാൽ/പാൽനപുുെി-2നെേിളസപ്ുണ
നവളിനചുുണുു-ആവശയുതുുിനു

തയാറാകക്്ണ്്ത്

വതുഫപാനിൽ
അരകപു്ുപഞ

ുുസാരയംു

ഒരുകപു്ുന
വളുുവംുന

ചർതു്ുതിളപുുിചുുു

മാറുുിവയകു
ുുുക.നശഷം

ഒരുപാതതു
തുുി

നെകു്ുഒര
ുമുടുുനൊതുുിഒഴികുുുക,അ

തിനെകു്ു2
നെേിളസ

പ്ുണനനയുുും2

നെേിളസ
പ്ുണപഞുുസാരയംുന

ചർ

തു്ുനനുുായിഇ
ളകുുുക,അതിനെകുു്ക

ു

റചു്ുഉപു്ു,ക
ാൽെീസപ്

ുണനേകുുിങ
ു

നോഡ,കാൽെ
ീസപ്ുണഏെയകുുു

നോെിചുുതംുനച
ർതു്ുനനുുായിഇ

ളകുുു

ക.അതിനെകു്ുഒ
രുകപു്ുആ

ടുുനപുുെിയംു

കുറചു്ുപാല
ംുനചർതു്ുവകനൊണു്ുന

നുുായികുഴ
യകുുുുക.നശഷം

നചറിയക


ഷണങുുളാകുുിതിള
ചുുനവളിനചു

ുണുുയിനെ

കുുിടു്ുവറുന
തുുടുകുുുക.നതനുറംുപാൽ

നകകു്ുനറഡ
ി.

ചോകുു്ഡൗണനാ
ൊഴചുപിനുുിടു

കാണ.ുഓനോരുതുുർകുുും
വിതയുസത്ങുുളായഅനുഭ
വങുുളാണുനൊകുു്ഡൗണ
കാെതുു്പറയാനുളുുത.ു
അതുുരതുുിൽനൊകുു്ഡൗ
ണകാെംതനനുുഓർമിപുുി
കുുുനുുതുകയുാൻസർചികി
തുുയകുുുായിഅെചുുിടുുനാളു
കളാനണനുു്പറയുകയാണു
നോളിവുഡുതാരംമനീഷ
നൊയുരാള.നയുുനോർുുകുുി
നെചികിതുുാകാെനതുു
കുറിചുുാണുമനീഷപറയു
നുുത.ു
"നയുുനോർുുകുുിനെതെുീറുു്നമ

ുുുിനിനെആറുമാസനുതു
ളംഅപുുാർടുു്നമുുുിൽഅചുുി
ടുുഅവസുുയായിരുനുുു.
ഈസമയനതുുകുുാളുുആ
യിരംമെങുു്നോശമായിരു
നുുുഅനനുുനികുു്.ഇനപുുളുു
രണുുുമാസനതുുകുു്നൊ
കുു്ഡൗണആനണങുുിലംു
എലുുാനിർുുനദശങുുളംുപാ
െിചുുാൽുുകാരയുങുുളുുനമചുു
നപുുടുനമനുു്തപുതീകുുികുുു
നുുു.എലുുാവരംുനോറെിചുു്
പിരിമുറുകുുതുുിൊയിരി
കുുുംഎനുുറിയാം.എങുുിലംു
മുൻുുകാെഅനുഭവങുുളിൽുു
നിനുുുംതപുനോദനംഉളുു
നുകുളുുണനമനുു്കരുതു
നുുു'-മനീഷനൊയുരാളപ
റയുനുുു.
ആനോഗയുവിദഗധുരംുസ

ർകുുാരംുനൽകുനുുനിർനദ
ശങുുളതാൻപിനുുുെരുക
യാനണനുുുംമനീഷനൊയു
രാളപറഞുുു.മാതാപിതാ

കുുളായതപുകാശ,ുസുഷമഎ
നുുിവനോനൊപുുംമംുവേ

യിൊണുമനീഷഇനപുുള
താമസികുുുനുുത.ു2012ൊ

യിരുനുുുമനീഷനൊയുരാള
കുു്കയുാൻുുസർുുോധിചുുത.ു

മനീഷയൃടെ
ഓർമകൾ

ചോകഡുൗണുുകാെ
തുു്നസയഫുു

അെിഖാനുുുയംുമകൻുുവത
മുറിനുുുയംുകഴിവുകളപ
ങുുുവകുുുകയാണുകരീനക

പുർുു.ോൽുുകുുണിയിൽുുപു
കുുളുുവരകുുുനുുനസയഫുി
നുുുയംുഒപുുംനപയിുുുെികുുു
നുുകുഞുുുവതമുറിനുുു
യംുചിതതുങുുളാണുനോഷയു

ൽുുമീഡിയയിൽുുആരാധകരു
നെഹുദയംകവരുനുുത.ു
നിങുുളുനെതകുിനയറുുിവിറുുി

നയതെയുനുുഒരുമതിലു
നണുുങുുിൽുു…അതിൽുുനപയുുു്ു
നചയതുുപരീകുുികുുാം.കവുാറ
വുുുൻുുഡയറീസ,്വീടുുിനെ
പികുുാനോഎനുുാണുവത
മുറിനുുുചിതതുതുുിനുകരീന
കുറിചുുിരികുുുനുുത.ു
പുകുുളുുകിടുുിനയനുു്പറ

ഞുുനപുുളുുഎനുുുമനസിൽുു
മറുുുപെതുമായിരുനുുു.കവുാറ
വുുുൻുുസമുുാനങുുളുുഇങുു
നനയായിരികുുുംഎനുുാണു
നസയഫുിനുുുചിതതുംപങുുുവ
ചുു്കരീനകുറിചുുത.ു
അചുുനനകുുാളുുനനുുായി

കുഞുുുവതമുർുുവരകുുു
നുുുനണുുനുുാണുമറുുുമാണു
ആരാധകരുനെകമനുുുുകളുു
വരുനുുത.ു

തതമ്േിക്്്കെയി്്്ിങ്്്

ഏ നതങുുിലംുതരതുുിൽഒരുനോംവ
ഴികനണുുതുുിനയമതിയാവുഎ

നുുുതീരുമാനിചുുുറചുുാണുകുഞുുാപുുുമുറി
കുുുളുുിൽകയറിയത.ു
കടുുിെിൽനോകുുിയനപുുളനൊമയുുയിലുു.

കടുുിെിനെിയിലംുശുനയും.കുഞുുാപുുുനൊ
യിെറുുിൽനോകുുി,അവിനെയുമിലുു.
ഇനതവിനെനപുുയി?
കുഞുുാപുുുപരിതഭുാനുുനായിപുറനതുു

കുുിറങുുി.വീെിനുചുറുുുപാടംുനെനുുു.നൊമ
യുുയുനെനോെിനോലുമിലുു.
സംഗതികളമണതുുറിഞുുനൊമയുുസുു

െംവിനടു?ുപനകുുഎങുുനനപുറതുുുകെ
കുുും?ആരുനെനയങുുിലംുകണുുിൽനപുുൊതി
രികുുുനോ?വദവനമഇനിഎനുുുനചയുുും?
ഈസമയതുുാണുനോെീസ്ജീപു്ുവീ

ണുുുംവനുുത.ു
രണുുുനോെീസുകാർവീെിനുളുുിനെകു്ു

വനുുു.അവർഅചുുനോടുഎനതുുനകുുനോ
സംസാരികുുുനുുു.പിനുുീടുമുറികുുുളുുിനൊ
നകുുകയറിനോകുുുനുുു.എലുുായിെവംുപര
തിനോകുുുനുുതുകണുുു.പിനുുീടുമുറുുനതുു
കുുിറങുുിവീണുുുംഅചുുനോടുഎനതുുപറ
ഞുുിടു്ുനപനടുുനുുുതനനുുജീപുുിൽകയറി
സുുെംവിടുുു.
നചടുുനനയംുകുടുുിനറുുുുഷനിൽനചലുുാൻ

പറഞുുുനവനു്ുഅചുുൻഅമുുനോടുപറയു
നുുതുനകടുുു.
നറുുുുഷനിനെകു്ുനചലുുാൻപറഞുുതുഎ

നുുിനാണുഎനുുതിനനകുുള,ഈനിർണാ
യകനിമിഷതുുിൽനൊമയുുഎവിനെനപുുയി
മറഞുുുനിനുുുഎനുുതാണുകുഞുുാപുുുവി
നുഅതുുുതമായിനോനുുിയത.ുഈദിനോ
സറുകളകു്ുഅങുുനനവലുുഅതുുുതസി
ദുുിവലുുതുമുനടു?ുദുരനുുങുുളഉണുുാവംു
മുമു്ുമുഗങുുളകു്ുഅതിനുുുസുചനകിടുുു
നമനു്ുഅമുുമുമു്ുപഞുുതുഓർമുുവനുുു.
കഴിഞുുനവളുുനപുുകുുകുുാെതുുിനുമുമു്ു
റിചുുാർഡുപാർകുുർഅസവുസുുനായതംു മ
റുുുംകുഞുുാപുുുഓർതുുു.അതുനോനെഎ
നനുുങുുിലംുദുരനുുംഇനിവരാനിരികുുുനുുു
നടുുഎനുുാനൊചിചുുനപുുളകുഞുുാപുുുശ
രികുുുംവിരണുുു.

നൊനോണപെർനുുുനൊകംമുഴുവൻ
ഭീതിയിൽആയതിലംുവെിയതുഇനിഎ
നുുാണുവരാനിരികുുുനുുത?ുഎനുുായാലംു
നൊമയുുനയകണുുുപിെിനചുുമതിയാവ.ുഎ
നുുാനൊരുനോംവഴി?
കുഞുുാപുുുതെപുകഞു്ുആനൊചിചുു

നപുുഴാണുഒരാശയംനോനുുിയത.ുസംഗതി
അലപുംവകവിടുുകളിയാണ.ുഎനുുാലംുഒ
നുുുതശുമിചുുുനോകുുുനുുതിൽനതറുുിലുു.
നോെീസ്നായമണംപിെിചു്ുകണുുുപി

െികുുുനുുതുനോനെഏനോരുനായയകുുുും
അതിനുളുുകഴിവുഉണുുായിരികുുിനലു?ുഅ
ങുുനനനയങുുിൽറിചുുാർഡുപാർകുുറിനംുമ
ണംപിെികുുാനുളുുകഴിവുണുുായിരികുുി
നലു?ുഇതുവനരഅതുപരീകുുിചുുുനോകുുി
യിടുുിലുുനലു.ുമുമു്ുഅവൻകുതറിഓെിമുറി
കുുുമുനുുിൽവനുുരംഗംകുഞുുാപുുുഓർ
തുുു.അനു്ുമുറിയിൽകയറിയിരുനനുുങുുി
ൽനൊമയുുനയപുറതുുുനൊണുുുവനനുുനന.
ആനിെയകുു്ുഒനുുുകുെിപരീകുുികുുുനുുതി
ൽനതറുുിലുു.പനകു,ുവളനരകരുതനൊനെ
നവണംപദുുതിനെപുുാകുുാൻ.

കുഞുുാപുുുവീെിനുുുപിനുുിൽറിചുുാർ
ഡുപാർകുുനറനകടുുിയിരികുുുനുുസുുെതുുു
നചനുുു.അവൻകണുുെചുുുകിെകുുുകയാണുു.
കുഞുുാപുുുവിനനഇെയകുു്ുഒളികണുുിടുുു
നോകുുി.കുഞുുാപുുുനോെലുപുടുുിയിരി
കുുുനുുതുഅഴികുുാൻതീരുമാനിചുുു.അതി
നിനെനാലുപാടംുനോകുുി.അമുുഅടുകുു

ളയിൊണ.ുഅചുുനംുമുറിയിൽഎനതുുത
പുുുനുുതിരകുുിൊണ.ു

കുഞുുാപുുുതുെെിൽപിെിചുുനപുുളറി
ചുുാർഡുപാർകുുർചാെിനയഴുനനുുറുുു.അവ
ൻനാകുുുപുറതുുിടു്ുകുഞുുാപുുുവിനനന
കുുുകയംുപിൻകാെിൽഊനുുിനിവർനുുു
നിൽകുുാൻതശുമവംുനെതുുി.
കുഞുുാപുുുതുെൽപുടുുിയിരികുുുനുുഭാ

ഗംനമനലുുതുറനുുു.
(നാളെ:ടോമയ്്ളെകളട്്ത്്ിടോ?)

ഇവര്്ഒര്ക്്ി
കൊറോണയക്ക്്തികെനൃതൃൃം
ലൊനറാണനയചികിതുുിചു്ുമാ

തതുമലുു,നവണനമങുുിൽുുജന
ങുുനളനോധവതകുുുരികുുാൻുുനുതുും
നചയതുുനകാവിഡിനനതിനരതപുവർുുതുുി
കുുാൻുുഒുൂകുുമാണനു്ുനതളിയിചുുിരികുുുക
യാണുഒരുസംഘംനഡാകറുുുർുുമാർുു.
നകാവിഡിനുഎതിനരനപാരുതുനുു

ആനരാഗയുതപുവർുുതുുകർുുകു്ുതപുതീകുുനയ
കിനകുാുണുുുളുുവനിതാനഡാകറുുുർുുമാരു
നെനുതുുംവവറൽുു.ഇെപുുഴിഞുുിഎ
സന്കനോസപ്ിറുുെിനെ24വനിതാ
നഡാകറുുുർുുമാരാണുആനരാഗയുതപുവർുുതുു
കർുുകു്ുവധരയുംപകരുനുുതിനുുുഭാഗമാ
യി"നൊകംമുഴുവൻുുസുഖംപകരാനാ
യിസന്നേദീപനമമിഴിതുറകുുു'എനുു
ഗാനതുുിനുുുനുതുുാവിഷക്ാരമാണുന
െതുുിയത.ു
24നപരംുഅവരവരുനെവീടുകളിൽുു

വചു്ുചിതതുീകരിചുുനചറുവിഡിനയാകളുു
എഡിറു്ുനചയതുുഒനുുാകുുിമാറുുുകയായി
രുനുുു.25മുതൽുു60വനരതപുായമുളുുവ

രാണുവീഡിനയായിലുളുുഈനഡാകുു
ർുുമാർുു.ഇതിൽുുഎടുുുനപരാണുനുതുും
നചയതുത.ുോകുുിയുളുുവർുുവിളകു്ുനത
ളിചുുുംഈതശുമതുുിുുുഭാഗമായത.ു
അനസന്തറുുിസുുുുുംനർുുതുുകിയുമായ

നഡാ.ശരണയുയാണുനുതുുസംവിധാനം
നിർുുവേിചുുത.ുഇവിടുനതുുതനനുുമനറുാു
രുനഡാകുുറായകുകുുുവാണുഇതുുരനമാ
രുആശയംമുനനുാുടുുുവചുുത.ുനകാവിഡി
നുുുഭീതിനയാഴിഞു്ുആനരാഗയുകരമായ
നൊകംഎതതുയംുനവഗംസാധയുമാവനടുു
എനു്ുതപുതീകുുനൽുുകുകയംുആനരാഗയു
തപുവർുുതുുകർുുകു്ുതപുനചാദനനമകുകയു
മായിരുനുുുെകുുുയം.
സേപാഠികളുനെയംുസുഹുതുുുകുു

ളുനെയംുതരുുപുുുകളിൽുുപങുുുനവചുുാണുഇ
തുപുറംനൊകനതുുകു്ുഎതുുിയത.ുഇ
തികനിനെചിെർുുവാടസുാപുുിലുനെസംഗ
തിവവറൊകുുി.
ഇനതാനെവാർുുതുുിനെതാരങുുളുമാ

യിരികുുുകയാണുഇവർുു.

ടോമയ്്അപര്തയ്ക്്നായി

Asjad bin sabir
Class 1
M G M Central 
public school
Aakulam, 
Trivandrum
Address: Nishus
North side 
Kazhakuttom po 
Trivandrum

ഇനുുനെനതുുനോദയുതുുിനുശരിഉതുുരം
ആരംുഅയചുുിലുു.കഴിഞുുദിവസങുുളിനെ
ശരിയുതുുരംഅയചുുഒരാളുനെചിതതുംഇ
നോനൊപുുംനചർകുുുനുുു.

ഇന്്ലത്്ചോദയ്ം:നായമുഖയുകഥാപാ
തതുമാവുനുു മെയാളതുുിനെഒരു നോവൽ
ഏനതനുുുപറയാനോ?അതിനുുുരചയിതാ
വുആനരനുുുംപറയണം?
ഉതുുരംഅയനകുുണുുവാടു്ുസ്ആപു
നമുുർ:7034041234

ഇന്്ലെലത്് ചോ
ദയ്ംഇതായിര്ന്്്:
ദിനോസർ കഥ

യിൽകുഞുുാപുുുവി
നുുു അചുുൻ പറ
ഞുു ജപുുാനിനെ
നായകുുഥ നോളി
വുഡിൽഒരുസിനി
മയായിടുുുണു്ു.ഏതാ
ണുആസിനിമ?
ഉത്്രം:
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